
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 8/2022
ze schůze jednání rady obce konaného dne 28.03.2022 na OÚ Koclířov

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

Program – pořad jednání:
1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 8.
2) Přednesení ústní zprávy starosty  obce o plnění rady obce č. 7.
3) Schválení uzavření pracovní smlouvy s p. D.D., Koclířov dle předloženého návrhu. Doba určitá od 1.4.2022 do 30.4.2022 – 

podpořeno  dotací od Úřadu práce ČR – č. SYA-VZ-1005/2022 pracovní pozice pomocný dělník VPP.
4) Schválení uzavření pracovní smlouvy s p. Ž.K., Koclířov dle předloženého návrhu. Doba určitá od 1.4.2022 do 30.4.2022 – 

podpořeno  dotací od Úřadu práce ČR – č. SYA-VZ-1005/2022 pracovní pozice pomocný dělník VPP.
5) Schválení uzavření smlouvy o nájmu bytu  s p. M.S., Koclířov na byt č. 2 v domě čp. 140 v Koclířov a to od 1.4.2022 na dobu 

neurčitou dle předloženého návrhu.
6) Schválení uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě ev. č. 2/2020 s p. J.K., Koclířov. Změna výměry pozemku p.č. 5579 k.ú. 

Koclířov – dle předloženého návrhu.
7) Projednání žádosti o odkoupení části pozemku (cca 160 m2) z pozemku p.č. 1471/1 k.ú. Koclířov – zajištění zaměření -nový GP od p. 

J.K., Koclířov. Žádost ze dne 21.3.2022.
8) Projednání žádosti o odkoupení části pozemku (cca 25 m2) z pozemku p.č. 2615/1 a části z pozemku p.č. 1880/1 obě v k.ú. Koclířov 

od p. J.K., Koclířov. Žádost ze dne 21.3.2022. Zajištění zaměření – nový GP.
9) Žádost od Českého svazu ochránců přírody-základní organizace 50/10 „Zelené Vendolí“, IČ: 70920907 ze dne 18.3.2022 o příspěvek

(finanční podporu).
10) Schválení uzavření darovací smlouvy s Linkou bezpečí, z.s., IČ: 61383198, poskytnutí daru  – dle předloženého návrhu.
11) Schválení uzavření darovací smlouvy s Oblastní Charitou Polička, IČ: 49325515, poskytnutí daru dle předloženého návrhu.
12) Schválení uzavření darovací smlouvy se Střediskem sociálních služeb Salvia, z.ú., IČ: 03017621, poskytnutí daru dle předloženého

návrhu.
13) Schválení uzavření darovací smlouvy s Charitou Svitavy, IČ: 47490462, poskytnutí daru dle předloženého návrhu.
14) Schválení uzavření darovací smlouvy se Svazem postižených civilizačními chorobami v ČR, IČ: 71000844, poskytnutí daru dle 

předloženého návrhu na základě žádosti ze dne 15.3.2022.
15) Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí  dotace  č. 3/2022 z rozpočtu obce s Keramickým a kreativním kroužkem, Koclířov 

zastoupený po. A.D. dle předloženého návrhu.
16) MŠMT – čj. MSMT-713/2022-10 – sběr dat ke kapacitám mateřských a základních škol. Na vědomí ředitel ZŠ a MŠ a radní Mgr. A.O. 

za školství – zajistí podklady pro zřizovatele v termínu uvedeného v žádosti MŠMT.
17) Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 4/2022 z rozpočtu obce s JK MB, z.s., IČ: 22750363 dle předloženého návrhu.
18) Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 5/2022 z rozpočtu obce s p. R.S., Koclířov – podpora činnosti jezdeckého 

sportu v roce 2022 dle předloženého návrhu.
19) Předložení nabídek na veřejné osvětlení od Lelek-elektroservis s.r.o., IČ: 7869886 a od P.S. - elektomontáže, IČ: 68485964 – 

předkládá místostarosta p. Kala.
20) Schválení uzavření dohody  o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 10.2.2015 s Rosou Market s.r.o., IČ: 25506641

na pronájem prostor čp. 130  v Koclířově – prodejna potravin – ukončení k 30.4.2022 + revokace usnesení č. 14  rady obce č. 7 ze 
dne 14.3.2022 v plném rozsahu.

21) Schválení rozpočtového opatření č. 2/2022.

Usnesení 1/2022
Rada obce schvaluje program rady obce č. 8.

Usnesení 2/2022
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění  usnesení rady obce č. 7. 

Usnesení 3/2022
Rada obce schvaluje uzavření pracovní smlouvy na dobu určitou  od 1.4.2022 do 30.4.2022 s p. D.D., Koclířov na pracovní pozici pomocný
dělník VPP podpořenou dotací od Úřadu práce ČR – č. SYA-VZ-1005/2022 dle přeloženého návrhu.

Usnesení 4/2022
Rada obce schvaluje uzavření pracovní smlouvy na dobu určitou  od 1.4.2022 do 30.4.2022 s p. Ž.K., Koclířov na pracovní pozici pomocný
dělník VPP podpořenou dotací od Úřadu práce ČR – č. SYA-VZ-1005/2022 dle přeloženého návrhu.
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Usnesení 5/2022
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu s p. M.S., Koclířov na byt č. 2 v domě čp. 140 v Koclířově a to od 1.4.2022 na dobu
neurčitou dle předloženého návrhu. 

Usnesení 6/2022
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě ev. č. 2/2020 s p. J.K., Koclířov – změna výměry pozemku p.č. 5579 k.ú.
Koclířov, dle předloženého návrhu.
 
Usnesení 7/2022
Rada obce bere na vědomí žádost o odkup pozemku (části cca 160 m2) z pozemku p.č. 1471/1 k.ú. Koclířov od p. J.K., Koclířov – žadatel zajistí
zaměření  a nový GP – žádost ze dne 21.3.2022.

Usnesení 8/2022
Rada obce bere na vědomí žádost o odkup pozemku (části cca 25 m 2) z pozemku p.č. 2615/1 a pozemku (části) p.č. 1880/1 obě v k.ú. Koclířov
od p. J.K., Koclířov – žadatel zajistí zaměření  a nový GP – žádost ze dne 21.3.2022.

Usnesení 9/2022
Rada obce neschvaluje poskytnutí finanční podpory Českému svazu ochránců přírody, ZO 50/10 „Zelené Vendolí“ IČ: 70920907 na základě 
žádosti ze dne 18.3.2022.

Usnesení 10/2022
Rada obce schvaluje  uzavření darovací smlouvy s Linkou bezpečí, z.s. IČ: 61383198 na poskytnutí daru dle předloženého návrhu.

Usnesení 11/2022
Rada obce schvaluje  uzavření darovací smlouvy s Oblastní Charitou Polička,  IČ: 49325515 na poskytnutí daru dle předloženého návrhu.

Usnesení 12/2022
Rada obce schvaluje  uzavření darovací smlouvy se Střediskem sociálních služeb Salvia, z.ú. IČ: 03017621 na poskytnutí daru dle 
předloženého návrhu.

Usnesení 13/2022
Rada obce schvaluje  uzavření darovací smlouvy s Charitou Svitavy, IČ: 47490462 na poskytnutí daru dle předloženého návrhu.

Usnesení 14/2022
Rada obce schvaluje  uzavření darovací smlouvy se Svazem postižených civilizačními chorobami v ČR,  IČ: 71000844 na poskytnutí daru dle 
předloženého návrhu na základě žádosti ze dne 15.3.2022.

Usnesení 15/2022
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 3/2022 z rozpočtu obce s Keramickým a kreativním kroužkem, Koclířov 
zastoupeným p. A.V., dle předloženého návrhu.

Usnesení 16/2022
Rada obce bere na vědomí informaci o sběru dat ke kapacitám v mateřských a základních škol z MŠMT – čj. MŠMT-713/2022-10. Informace 
bude dána na vědomí řediteli ZŠ a MŠ a radní Mgr. A.O. a k zajištění podkladů pro zřizovatele v termínu uvedeného v žádosti MŠMT – do 
5.4.2022.

Usnesení 17/2022
Rada obce schvaluje uzavření  smlouvy o poskytnutí dotace č. 4/2022 z rozpočtu obce  s JK MB, z.s., IČ: 22750363 ve výši 20000,- Kč dle 
předloženého návrhu. 

Usnesení 18/2022
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy  o poskytnutí dotace  č. 5/2022 z rozpočtu obce s p. R.S., Koclířov – podpora činnosti jezdeckého 
sportu v roce 2022, dle předloženého návrhu.

Usnesení 19/2022
Rada obce schvaluje opravu veřejného osvětlení podél místní komunikace a to od čp. 23 až po čp. 256 s fi. Lelek – elektroservis s.r.o., IČ: 
7869886 na základě cenového marketingu.

2



VÝPIS ZE ZÁPISU č. 8/2022
ze schůze jednání rady obce konaného dne 28.03.2022 na OÚ Koclířov

Usnesení 20/2022
Rada obce schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 10.2.2015 s Rosou Market s.r.o., IČ: 25506641 
na pronájem nebytových prostor čp.  130 v Koclířově – prodejna potravin – ukončení k 30.4.2022 a revokuje usnesení č. 14 rady obce 
14.3.2022 v plném rozsahu.

Usnesení 21/2022
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022.

Rada skončena: 20:20 hodin
Zapsal/a: Rudolf Kala
Ověřil/a: Přemysl Augusta

                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala
                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce
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