
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 10/2022
ze schůze jednání rady obce konaného dne 25.04.2022 na OÚ Koclířov

Přítomni: p. Tesař,  p. Kala, p. Prchal, p. Oubrechtová, p. Augusta
Omluven/a:  
Začátek: 17:20
Radu vede starosta.

Program – pořad jednání:
1) Schválení programu, pořadu jednání rady obce č. 10.
2) Přednesení ústní zprávy od  starosty  o plnění  rady obce č. 9.
3) Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 7/2022 s p. Mgr. M.C., Koclířov na neinvestiční dotaci pro pořádání 

„Koclířovského kotlíku“ dle předloženého návrhu.
4) Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 6/2022 z rozpočtu obce s Římskokatolickou farností Koclířov, IČ: 49325884 -  na 

neinvestiční dotaci  na obnovu fasády farního kostela sv. Jakuba a Filomény dle předloženého návrhu.
5) Schválení nabídky Ateliér Maur s.r.o., IČ: 25241885 na pořízení vánočního osvětlení dle nabídky.
6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 od odboru finančního Pardubického kraje ze dne 204.2022.
7) Schválení uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor prodejny a skladů v čp. 130 v Koclířově (prodejna potravin) s fyzickou 

osobou panem Van Quyet Le, IČ: 87536374, Hradec nad Svitavou, na základě jeho žádosti ze dne 25.4.2022 (nájem od 1.5.2022 – 
doba neurčitá).

8) Jmenování dvou členů konkursní komise včetně jejího předsedy za zřizovatele pro konkurs na vedoucí pracovní místo 
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace organizace – Základní škola a mateřská škola Koclířov, okres Svitavy dle uveřejněné 
výzvy zřizovatelem. 

9) Schválení  uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-2022 202/VB/01 se spol. ČEZ distribuce, a.s., IČ: 
24729035 – kabelové vedení NN v pozemcích p.č. 5676, 2615/1 v k.ú. Koclířov za cenu 7080,- Kč bez DPH dle předloženého návrhu.

10) Avízo pro změnu rozpočtu č. 17 – Pardubický kraj – finanční odbor-  dotace POV 2022 dotační titul č. 4- dotace ve výši 200 tis. Kč 
na pořízení malotraktoru (rozpočtovým opatřením zajistí místostarosta).

11) Schválení nákupu komunální techniky od spol. SKH Sebranice s.r.o., IČ: 25254562 dle cenové nabídky. Podpora Pardubického 
kraje dotací ve výši 200 tis. Kč z programu POV 2022. Zakoupen bude malotraktor Kubota B 2741 s kabinou, vlekem, sněhovou 
radlicí a zametacím kartáčem vše za cenu 485000,- Kč bez DPH. 

12) Přednesení zprávy starosty o probíhajících pracích na čp. 140 a sálu KD Koclířov.
13) Hospodaření obce – měsíční výkaz FIN 2-12 M, plnění rozpočtu v roce 2022.
14) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy o nájmu obecního  bytu s p. J. D., Koclířov. Žádost ze dne 20.4.2022 (schválení dodatku
      č. 2).
15) Nabídka dotační a realitní kanceláře Ing. T. R. na vybudování učebny přírodních věd a bezbariérovost z dotačního titulu IROP 

2021-2027 vzdělávání infrastruktura-základní školy dle zaslané nabídky (projekt je zahrnut v MAP od roku 2017).
16) Schválení uzavření nájemní smlouvy  k bytu č. 6 v čp. 243 v  Koclířově s p. I.Č., Koclířov a to od 1.5.2022 do 30.4.2023 dle 

předloženého návrhu.  Rada obce přihlíží k její životní situaci (nedávno jí zemřel manžel) a bližší dostupnost k její dceři, která bydlí 
v čp. 140.

17) Oznámení o zahájení kontroly v příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Koclířov, okres Svitavy, Koclířov 123, 
56911 – kontrolované období od 1.1.2021 do 31.12.2021 – pověřen kontrolou je pan Ing. M.K., Podolí.

18) Schválení odpisového plánu na rok 2022 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Koclířov, okres Svitavy dle 
žádosti  ze dne 12.4.2022.

19) Revokace usnesení č. 6 rady obce č. 9/2022 v plném rozsahu.

Usnesení 1/2022
Rada obce schvaluje program rady obce č. 10.

Usnesení 2/2022
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění  usnesení rady obce č. 9. 

Usnesení 3/2022
Rada  obce  schvaluje  uzavření  smlouvy  o  poskytnutí  dotace  č.  7/2022  s  p.  Mgr.  M.C.,  Koclířov  na  neinvestiční  dotaci  pro  pořádání
„Koclířovského kotlíku“  dle předloženého návrhu.

Usnesení 4/2022
Rada obce schvaluje uzavření  smlouvy o poskytnutí dotace č. 6/2022 z rozpočtu obce s Římskokatolickou farností Koclířov, IČ: 49325884 –
neinvestiční dotace na obnovu fasády fasády kostela sv. Jakuba a Filomény dle předloženého návrhu.

Usnesení 5/2022
Rada obce schvaluje pořízení vánočního osvětlení od Ateliér Maur s.r.o., IČ: 25241885 na základě předložené nabídky ze dne 11.4.2022.
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Usnesení 6/2022
Rada obce bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání  hospodaření za rok 2021 od odboru finančního Pardubického kraje  ze dne
20.4.2022.
 
Usnesení 7/2022
Rada obce  schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor prodejny a skladů v čp. 130 v Koclířově (prodejna potravin) s fyzickou
osobou s p. Van Quyet Le, IČ: 87536374, Hradec nad Svitavou, na základě žádosti ze dne 25.4.2022 na dobu neurčitou od 1.5.2022.

Usnesení 8/2022
Rada obce  jmenuje p.  J.T.  (starosta)  a p.  P.  A. (člen rady)  za zřizovatele  do konkursní komise pro konkurs na vedoucí  pracovní místo
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Koclířov, okres Svitavy dle zveřejněné výzvy zřizovatelem, předseda
komise p. J.T.

Usnesení 9/2022
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-2022 202/VB/01 se spol. ČEZ distribuce, a.s., IČ: 
24729035 – kabelové vedení NN v pozemcích p.č. 5676 a p.č. 2615/1 v k.ú. Koclířov za cenu  7080,- Kč bez DPH dle předloženého návhru.

Usnesení 10/2022
Rada obce bere na vědomí avízo pro změnu rozpočtu obce č. 17 – Pardubický kraj – finanční odbor-dotace POV 2022 – dotační titul č. 4 – 
dotace ve výši 200 tis. Kč z programu POV 2022 na zakoupení malotraktoru.

Usnesení 11/2022
Rada obce schvaluje  nákup komunální techniky od spol. SKH Sebranice s.r.o., IČ: 25251562, dle cenové nabídky za podpory Pardubického 
kraje dotací ve výši 200 tis, Kč z programu POV 2022. Zakoupen bude malotraktor Kubota B 2741 s  kabinou, vlekem, sněhovou radlicí a 
zametacím kartáčem vše za cenu 485000,- Kč bez DPH.

Usnesení 12/2022
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o probíhajících pracích na čp. 140 a sálu KD Koclířov.

Usnesení 13/2022
Rada obce bere na vědomí hospodaření obce a plnění rozpočtu obce v roce 2022 na základě měsíčního výkazu FIN 2-12M. Ve  výkazu FIN 2-
12M za březen 2022 je zahrnuto rozpočtové opatření č. 3/2022 ze dne 11.4.2022.

Usnesení 14/2022
Rada obce uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě o nájmu obecního bytu č. 4 v čp. 243, Koclířov s p. J. D. Koclířov na prodloužení nájemní 
doby na dobu určitou od 1.5.2022 do 30.4.2023 dle předloženého návrhu na základě žádosti ze dne 20.4.2022. Pro uzavření nájemní smlouvy 
nebyl vhodný uchazeč.

Usnesení 15/2022
Rada obce bere na vědomí nabídku dotační a realitní kanceláře Ing. Tomáš Ruprich na vybudování účebny přírodních věd a bezbariérovost z 
dotačního titulu IROP 2021-2027 vzdělávací infrastruktura-základní školy dle předložené nabídky. Projekt je zahrnut v MAP od roku 2017.

Usnesení 16/2022
Rada obce uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6  v čp. 243 v Koclířově s p. I.Č., Koclířov od 1.5. do 30.4.2023 dle předloženého návrhu. Rada 
obce přihlíží k  její životní situaci (nedávno zemřelý manžel) a bližší dostupnost k dceři, která bydlí v čp. 140.

Usnesení 17/2022
Rada obce bere na vědomí oznámení o zahájení kontroly v příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Koclířov, okres Svitavy, 
Koclířov 123, 56911 – kontrolované období od 1.1.2021 do 31.12.2021. Pověřen kontrolou je p. Ing. M.K. Podolí.

Usnesení 18/2022
Rada obce schvaluje odpisový plán na rok 2022 příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy Koclířov, okres Svitavy dle žádosti  ze
dne 12.4.2022.
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Usnesení 19/2022
Rada obce revokuje usnesení č. 6 rady obce č. 9/2022 v plném rozsahu. Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy č.  5/2022 na nájem 
pozemku p.č. 1772/1  o výměře 809 m2 v k.ú. Koclířov s p. M.Š. Koclířov od 26.4.2022 na dobu  neurčitou za cenu 2,- Kč/m2/rok, tj. 1618,- 
Kč/rok. 

Rada skončena: 20:20 hodin
Zapsal/a: Rudolf Kala
Ověřil/a: Ladislav Prchal

                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala
                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce
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