
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 7/2022
ze schůze jednání rady obce konaného dne 14.03.2022 na OÚ Koclířov

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

Program – pořad jednání:
1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 7.
2) Přednesení ústní zprávy starosty  obce o plnění rady obce č. 6.
3) Schválení uzavření dohody o provedení práce s p. M.Č., Koclířov – provozní práce na víceúčelovém hřišti a Areálu zdraví na dobu 

určitou a to od 1.4.2022 do 31.11.2022 dle předloženého návrhu.
4) Schválení  dodatku č. 1 k dohodě o provedení práce s p. M. Č., Koclířov na zajišťování topení, úklidu a provozu kotelny v čp. 140 v 

Koclířově (případně záskok na provoz  kotelen v čp. 123, 122, a čp. 89) a to od 1.4.2022 do31.12.2022 dle předloženého návrhu.
5) Informace starosty o humanitární pomoc Ukrajině (usn. č. 3 a 4 minulé rady č.6)
6) Aktualizace pořadníků žadatelů o obecní byty ke dni 10.3.2022 dle předloženého návrhu.
7) Schválení objednávky na výměnu vstupních dveří v čp. 140 v bytě m. P. dle cenové nabídky od OKNA SVITAVY CZ s.r.o. IČ: 

05600219 za cenu 36.573,99 Kč bez DPH.
8) Schválení  smlouvy o dílo „Oprava litinových křížů v obci Koclířov“ (u čp. 51 a u čp. 103) s p. M.B., Koclířov, IČ: 72840374 dle 

předloženého návrhu. Peníze v rozpočtu zajistí místostarosta-správce rozpočtu. Spolufinancování dotací od MZ ČR ident. č. 
129D662003090 dle rozhodnutí ze dne 20.5.2021.

9) Schválení ohlášení konkursu na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a mateřské škola 
Koclířov, okres Svitavy, Koclířov  123, Koclířov 123, 56911 Koclířov dle předloženého návrhu.

10) Schválení ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 2 v čp. 140 v Koclířově s p. Z.M. dohodou ke dni 31.3.2022 na základě její žádosti ze 
dne 8.3.2022.

11) Žádost o zaměstnání od p. L.P., Koclířov ze dne 7.3.2022.
12) Žádost o zaměstnání od sl. R.B., Koclířov ze dne 9.3.2022.
13) Schválení uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 1.4.2018 s p. B.B., IČ: 73640891 dle přeloženého návrhu.
14) Schválení uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě  ze dne 10.2.2015 se spol. ROSA MARKET s.r.o., IČ: 25506641 dle 

předloženého návrhu.
15) Schválení dohody o ukončení nájemní smlouvy č 3,/2020 s p. J.K., Koclířov dohodou k 15.3.2022 dle předloženého návrhu.
16) Schválení uzavření nájemní smlouvy č. 3/2022 s p. J.F., Koclířov na část pozemku p.č. 397/1 – výměra 14m2 za roční nájemné 140,- 

Kč dle předloženého návrhu a to od 16.3.2022 na dobu neurčitou.
17) Schválení dohody o splátkách-splátkový kalendář s p. Ž. K., Koclířov na dlužnou částku za nájemné v bytě č. 1 čp. 243.

Usnesení 1/2022
Rada obce schvaluje program rady obce č. 7.

Usnesení 2/2022
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění  usnesení rady obce č. 6. 

Usnesení 3/2022
Rada obce schvaluje uzavření dohody o provedení práce s p. M. Č., Koclířov na provozní práce na víceúčelovém hřišti a  Areálu zdraví na dobu
určitou, a to od 1.4.2022 do 30.11.2022 dle předloženého návrhu.

Usnesení 4/2022
Rada obce schvaluje dodatek č. 1 k dohodě o provedení práce s p. M.Č., Koclířov na zajišťování topení, úklid a provoz kotelny v čp. 140  v
Koclířově  (popř.  záskok  na  provoz  kotelen  v  čp.  123,  122  a  v  čp.  89  –  všechny  v  obecních  domech)  od  1.4.2022  do  31.12.2022  dle
předloženého návrhu. 

Usnesení 5/2022
Rada obce bere na vědomí informaci od starosty obce o humanitární pomoci Ukrajině dle usnesení č. 3 a 4 rady obce č. 6.

Usnesení 6/2022
Rada obce bere na vědomí aktualizovaný pořadník žadatelů o obecní byty k 10.3.2022 dle předloženého návrhu.

Usnesení 7/2022
Rada obce schvaluje uzavření objednávky na výměnu vstupních dveří v čp. 140 v bytu m. P. dle cenové nabídky od OKNA SVITAVY CZ s.r.o.,
IČ: 05600219 za cenu 36.573,99 Kč bez DPH. 
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Usnesení 8/2022
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo „Oprava litinových křížů v obci Koclířov“ (u čp. 51 a u čp. 103) s p. M.B., Koclířov, IČ: 72840374
dle předloženého návrhu . Akce je spolufinancována dotací od MZČR, ident. č. 129D662003090 dle rozhodnutí ze dne 20.5.2021.

Usnesení 9/2022
Rada obce schvaluje vyhlášení konkursu na vědoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace „Základní školy a mateřské školy 
Koclířov, okres Svitavy, Koclířov 123, 56911 Koclířov dle předloženého návrhu-uzávěrka do 30.4.2022.

Usnesení 10/2022
Rada obce schvaluje ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 2 v čp. 140 v Koclířově s p. Z.M., dohodou ke dni 31.3.2022 na základě její žádosti ze 
dne 8.3.2022.

Usnesení 11/2022
Rada obce bere na vědomí žádost o zaměstnání od p. L.P., Koclířov ze dne 7.3.2022.

Usnesení 12/2022
Rada obce bere na vědomí žádost o zaměstnání od sl. R.B., Koclířov ze dne 9.3.2022.

Usnesení 13/2022
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 1.4.2015 s p. B.B., IČ: 73640891 dle předloženého návrhu.

Usnesení 14/2022
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 10.2.2015 se spol. ROSA MARKET s.r.o., IČ: 25506641 dle 
předloženého návrhu.

Usnesení 15/2022
Rada obce schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 3/2020 s p. J.K., Koclířov dohodou k 15.3.2022 dle předloženého návrhu.

Usnesení 16/2022
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 3/2022 s p. J.F., Koclířov na část pozemku p.č. 397/1 k.ú. Koclířov – výměra 14 m2 za roční 
nájemné 140,- Kč od 16.3.2022 dle předloženého návrhu.

Usnesení 17/2022
Rada obce neschvaluje uzavření dohody o splátkách-splátkový kalendář s p. Ž.K, Koclířov na dlužnou částku za nájemné v bytě č.1 v  čp. 243.

Rada skončena: 20:00 hodin
Zapsal/a: Rudolf Kala
Ověřil/a: Mgr. Oubrechtová

                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala
                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce

2


