
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 6/2022
ze schůze jednání rady obce konaného dne 28.02.2022 na OÚ Koclířov

Přítomni: p. Tesař,  p. Prchal, p. Augusta, p. Oubrechtová, p. Kala
Omluven/a: 
Začátek: 17:38
Radu obce vede starosta

Program – pořad jednání:
1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 6.
2) Přednesení ústní zprávy starosty  o plnění rady obce č. 5.
3) Organizování humanitární pomoci pro Ukrajinu – výzva hejtmana Pardubického kraje p. Netolického a HZS Pardubického kraje ze 

dne 27.2.2022 – obec Koclířov se zapojuje (zajistí starosta obce).
4) Schválení  poskytnutí finančního příspěvku 10 tis. z rozpočtu obce na pomoc Ukrajině – Červený kříž č.ú. 333999/2700.
5) Schválení  smlouvy o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice s Městskou knihovnou

ve Svitavách, IČ: 75003171 dl předloženého návrhu ve výši 2000,- Kč na základě žádosti ze dne 22.2.2022.
6) Žádost o splátkový kalendář od paní Ž. K., Koclířov ze dne 23.2.2022 (zajistí místostarosta).
7) Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu pozemků č. 7/2020 s p. J.H., Koclířov dle předloženého návrhu.
8) Schválení dodavatele a smlouvy o dílo na akci: ZŠ Koclířov, čp. 125, 569 11 Koclířov – oprava střechy, přeložení stávající krytiny, 

výměna klempířských prvků“ na základě doporučení hodnotící a výběrové komise (viz protokol).

Usnesení 1/2022
Rada obce schvaluje program rady obce č. 6.

Usnesení 2/2022
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění  usnesení rady obce č. 5. 

Usnesení 3/2022
Rada obce souhlasí s organizováním humanitární pomoci pro Ukrajinu na základě výzvy hejtmana Pardubického kraje p. Netolického a HZS
Pardubického kraje ze dne 27.2.2022 se zapojením  obce Koclířov. Zajistí starosta obce.

Usnesení 4/2022
Rada obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 10 tis. Kč z rozpočtu obce Koclířov na pomoc Ukrajině na účet Českého červeného kříže
č.ú. 333999/2700.

Usnesení 5/2022
Rada obce schvaluje smlouvu o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice s Městskou knihovnou ve
Svitavách IČ: 75003171 dle předloženého návrhu ve výši 2000,- Kč na základě žádosti ze dne 22.2.2022.

Usnesení 6/2022
Rada obce bere na vědomí žádost o splátkový kalendář od p.  Ž. K., Koclířov ze dne 23.2.2022. Podklady – splátkový kalendář, připraví
místostarosta.

Usnesení 7/2022
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu pozemků č. 7/2020 s p. J.H., Koclířov s účinností od 1.3.2022 (snížená
výměra pronajatých pozemků) dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 8/2022
Rada obce schvaluje dodavatele a uzavření smlouvy o dílo na akci: „ZŠ Koclířov, čp. 125, 569 11 Koclířov – oprava střechy, přeložení stávající
krytiny, výměna klempířských prvků“ s p. R.B., IČ: 76068358, Svitavy na základě doporučení hodnotící a výběrové komise.

Rada skončena: 20:05 hodin
Zapsal/a: Rudolf Kala
Ověřil/a: Mgr. Oubrechtová

                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala
                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce
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