
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 9/2022
ze schůze jednání rady obce konaného dne 11.04.2022 na OÚ Koclířov

Přítomni: p. Kala, p. Prchal, p. Oubrechtová
Omluven/a:  p. Augusta, p. Tesař
Začátek: 17:30

Program – pořad jednání:
1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 9.
2) Přednesení ústní zprávy místostarosty  obce o plnění usnesení rady obce č. 8.
3) Žádost o změnu účelu dotace č. 9/20220, č. 5/2021 a žádost o finanční příspěvek z 11.10.2021 od Římskokatolické farnosti Koclířov 

ze dne 30.4.2022.
4) Schválení uzavření darovací smlouvy s Charitou Svitavy, IČ: 47490462-poskytnutí daru (Světlanka- centrum denních služeb) dle  

předloženého návrhu.
5) Schválení dohody o ukončení nájmu pozemku dle náj. Smlouvy č. 3/2021 s p. J.V. a E.V., oba Koclířov.
6) Schválení uzavření dodatku č. 2 k pachtovní smlouvě ev. č. 5/2018 s p. M.Š., Koclířov. Změna  výměry p.č. 1172 k.ú. Koclířov dle 

předloženého návrhu. 
7) Žádost o koupi pozemků p.č. 1772/3, p.č. 2615/82 a p.č. 2903/2 vše v k.ú. Koclířov od p. P.L., Koclířov ze dne 31.3.2022.
8) Žádost o ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 6 v čp. 243 Koclířov od p. A.V., Koclířov ze dne 4.4.2022.
9) Schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 20.8.2010 s p. M.Š., IČ: 71849211 na rozšíření servisní činnosti na ČOV (čp. 103 a 

čp. 140).
10) Žádost o pronájem pozemků p.č. 692/1, 691/1 a část pozemku p.č. 2722/1 vše v k.ú. Koclířov od p. D. W., Koclířov ze dne 8.4.2022.
11) Schválení rozpočtového opatření č. 3/2022.
12) Žádost o pronájem obecního bytu od p. I.Č., Koclířov ze dne 6.4.2022.

Usnesení 1/2022
Rada obce schvaluje program rady obce č. 9.

Usnesení 2/2022
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od místostarosty obce o plnění  usnesení rady obce č. 8. 

Usnesení 3/2022
Rada obce schvaluje změnu účelu dotace č. 9/2020, č.5/2021 a žádosti o finanční příspěvek z 11.10.2021 na realizaci obnovy fasády na farním
kostele sv. Jakuba a Filomény v Koclířově pro Římskokatolickou farnost Koclířov u Svitav, IČ: 49325884 dle žádosti ze dne 31.3.2022.

Usnesení 4/2022
Rada obce schvaluje uzavření darovací smlouvy s Charitou Svitavy, IČ: 47490462 na projekt Světlanka-centrum denních služeb na poskytnutí
daru ve výši 5000,- Kč dle předloženého návrhu.

Usnesení 5/2022
Rada obce schvaluje dohodu o ukončení nájmu pozemku dle nájemní smlouvy č. 3/2021 s p.  J.V. a p.  E.V., oba bytem Koclířov 83 dle
předloženého návrhu.

Usnesení 6/2022
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 2 k pachtovní smlouvě ev.č. 5/2018 s p. M. Š., Koclířov z důvodu změny výměry (snížení) p.č.. 1772 v
k.ú. Koclířov dle předloženého návrhu.
 
Usnesení 7/2022
Rada obce bere na vědomí žádost  o koupi pozemku z majetku obce p.č. 1772,/3, p.č. 2615/82 a p.č. 2903/2 vše v k.ú. Koclířov ze dne
31.3.2022.

Usnesení 8/2022
Rada obce schvaluje dohodu o ukončení nájmu bytu dle nájemní smlouvy ze dne 28.7.2020 včetně dodatku č. 1 k bytu č. 6 v čp. 243 Koclířov s
p. A.V., Koclířov k 30.4.2022 dle žádosti ze dne 4.4.2022 podle předloženého návrhu.

Usnesení 9/2022
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 20.8.2010 s p. M.Š., IČ: 71849211 na rozšíření servisní činnosti na ČOV 
(čp. 103 a čp. 140) od 12.4.2022 dle předloženého návrhu.
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VÝPIS ZE ZÁPISU č. 9/2022
ze schůze jednání rady obce konaného dne 11.04.2022 na OÚ Koclířov

Usnesení 10/2022
Rada obce projednala žádost o pronájem pozemků p.č. 692/1, p.č. 691/1 a část pozemku p.č. 2722/1 všechny v k.ú. Koclířov od p. D.W., 
Koclířov ze dne 8.4.2022 a schvaluje:
a) ukončení nájemní smlouvy č. 11/2020 na pronájem pozemků s p. D.W., Koclířov ke dni 12.4.2022.
b) uzavření nájemní smlouvy č. 4/2022 s p. D.W., Koclířov na pozemky p.č. 692/1 (753m2), p.č. 691/1 (475 m2) a část pozemku p.č. 2722/1 
(část 115m2) vše v k.ú. Koclířov za roční nájemné dle VOS č. 1/2022 2,- Kč/m2/rok. Celkové nájemné činí 2686,- Kč/rok od 13.4.2022 na dobu 
neurčitou dle předloženého návrhu. 

Usnesení 11/2022
Rada obce schvaluje  rozpočtové opatření RO č. 3/2022.

Usnesení 12/2022
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od p. I. Č. Koclířov ze dne 6.4.2022, žádost bude zařazena do pořadníku 
žadatelů o obecní byty.

Rada skončena: 20:10 hodin
Zapsal/a: Rudolf Kala
Ověřil/a: Mgr. Anna Oubrechtová

                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala
                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce
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