
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 5/2022
ze schůze jednání rady obce konaného dne 14.02.2022 na OÚ Koclířov

Přítomni: p. Tesař,  p. Prchal, p. Augusta, p. Oubrechtová
Omluven/a: p. Kala (příchod v 17:10)
Začátek: 17:05
Radu obce vede starosta

Program – pořad jednání:
1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 5.
2) Přednesení ústní zprávy starosty obce o plnění rady obce č. 4.
3) Schválení VOS č. 1/2022 k poskytování služeb pro obyvatelstvo a veřejnost obce Koclířov
4) Schválení uzavření  smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na akci: „Výstavba vodovodní přípojky (parcela č. 1158 a 

p.č. 1160/4 obě v k.ú. Koclířov) s:
a) J.B., K.B. oba Koclířov
b) B. F., Praha a B.E., Svitavy a RK Mouřenín spol. s.r.o., IČ: 25999885, Svitavy
c) Ing. J.B., Mgr. M.B., oba Svitavy
d) G.T., Polička
e) Ing. J.H., Svitavy, 
5 smluv dle předloženého návrhu.

5) Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí  dotace  č. 1/2022 se Sportovním klubem FC Koclířov, z.s., IČ: 49326945 dle předloženého
návrhu.

6) Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí  dotace  č. 2/2022 se ZO ČZS Koclířov, IČ: 72543990 dle předloženého návrhu.
7) Rada bere na vědomí:

a) žádost o koupi pozemků p.č. 5349/3 a 5349/1 oba v k.ú. Koclířov od J.Š., P.Š. oba Svitavy-žádost ze dne 8.2.2022.
b) žádost o koupi pozemků p.č. 5283 a 5284 oba v k.ú. Koclířov  od O.P., Opatovec-žádost ze dne 14.2.2022.
c) žádost o koupi pozemků p.č. 1759/2 a 1758/2 nově vzniklých dle GP č. 738-374/2021 v k.ú. Koclířov od P.K., Koclířov-žádost ze 
dne 14.2.2022.
d) žádost o koupi pozemku (části) p.č. 5108 k.ú. Koclířov od R.K., Koclířov-žádost ze dne 9.2.2022.

8) Žádost o obecní byt – pronájem (čp. 122) od p. L. S., Koclířov-žádost ze dne 14.2.2022.
9)  Znalecký posudek č. 4909-11/2022 na byt. jednotku  č. 8 v čp. 128 Koclířov od Ing. Z. D. ze dne 4.2.2022. 
10) Schválení zveřejnění výzvy k podání nabídky zakázky malého rozsahu na akci: ZŠ Koclířov, čp. 125, 56911 Koclířov-Oprava 

střechy, přeložení stávající krytiny, výměnu klempířských prvků“ dle předloženého návrhu.
11) Usnesení č. 17 z minulé rady ze dne 31.1.2022 rady obce č. 4 (zpráva starosta k tomuto bodu).
12) Schválení programu – pořadu jednání zastupitelstva obce, které starosta svolává na 24.2.2022 v 18:00 v KD Koclířov

1) Úvod + zahájení (volba mandátovou komise a ověřovatelů zápisu)
2) Schválení  programu ZO č. 1 v roce 2022
3) Schválení zápisu ZO č. 5 z roku 2021
4) Zpráva o činnosti rady od č. 42-45/2021 a 1-5/2022
5) Schválení strategického  plánu rozvoje obce Koclířov 2021-2031
6) Dispozice s majetkem obce
7) Schválení rozpočtového opatření č. 1/2022
8) Závěr

Usnesení 1/2022
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 5.

Usnesení 2/2022
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění  rady obce č. 4. 

Usnesení 3/2022
Rada obce schvaluje VOS č. 1/2022 k poskytování služeb pro obyvatelstvo a veřejnost obce Koclířov dle návrhu.

Usnesení 4/2022
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného  břemene na akci“ Výstavba vodovodní přípojky (parcela p.č.
1158 a p.č. 1160/4 obě v k.ú. Koclířov) s:
a) J.B. a K.B., oba Koclířov
b) B.F. Praha a B.E. Svitavy
c) Ing. J.B. a Mgr. M.B., oba Svitavy
d) G.T., Polička
e) Ing. J.H., Svitavy, dle předložených návrhů smluv.
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Usnesení 5/2022
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 1/2022 se Sportovním klubem FC Koclířov, z.s., IČ: 49326945 dle předloženého
návrhu. Starosta před hlasováním upozornil na možný střet zájmu.

Usnesení 6/2022
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 2/2022 se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Koclířov, IČ:
72543990 dle předloženého návrhu.

Usnesení 7/2022
a) Rada obce bere na vědomí žádost o koupi pozemků p.č. 5349/3 a p.č. 5349/1 oba v k.ú. Koclířov od J. Š. a P. Š., Svitavy ze dne 8.2.2022.
b) Rada obce bere na vědomí žádost o koupi pozemků p.č. 5283 a p.č. 5284 oba v k.ú. Koclířov od O.P., Opatovec ze dne 14.2.2022.
c) Rada obce bere na vědomí žádost o koupi pozemků p.č. 1759/2 1758/2 nově vzniklých dle GP č. 738-374/2021 k.ú. Koclířov od P.K.,
Koclířov ze dne 14.2.2022.
d) Rada obce bere na vědomí žádost o koupi pozemku (části) č. 5108 k.ú. Koclířov od R.K., Koclířov ze dne 9.2.2022.
 
Usnesení 8/2022
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu na čp. 122 (DPS) od paní L.S., Koclířov ze dne 14.2.2022.

Usnesení 9/2022
Rada obce bere na vědomí znalecký posudek č. 4909-11/2022 na bytovou jednotku č.8 v čp. 128 Koclířov od Ing. Z. D. ze dne 4.2.2022.

Usnesení 10/2022
Rada obce schvaluje zveřejnění výzvy k podání nabídky zakázky malého rozsahu na akci „ZŠ Koclířov, čp. 125, 56911 Koclířov – oprava
střechy, přeložení stávající krytiny, výměna klempířských prvků“ dle předloženého návrhu.

Usnesení 11/2022
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce k upřesnění podmínek Vedení projektu, projektový manažer projektu: „Rozvoj ZŠ a
MŠ Koclířov“ dle usnesení č. 17 rady obce č. 4 ze dne 31.1.2022 – dle metodiky  MŠMT není třeba schválení uzavření dohody zřizovatelem.

Usnesení 12/2022
Rada obce schvaluje program jednání zasedání zastupitelstva obce Koclířov svolané na den  24.2.2022 v 18:00 hod v KD Koclířov, čp. 134 dle
navrženého programu.
 

Rada skončena: 19:50 hodin
Zapsal/a: Rudolf Kala
Ověřil/a: Přemysl Augusta

                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala
                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce
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