
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 12/2022
ze schůze jednání rady obce konaného dne 23.05.2022 na OÚ Koclířov

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

Program – pořad jednání:
1) Schválení programu - pořadu jednání rady obce č. 12.
2) Přednesení ústní zprávy od  starosty  obce o plnění  rady obce č. 11.
3) Schválení uzavření pracovní smlouvy s p. P. Č., Koclířov od 1.6.2022 – doba neurčitá na pozici traktorista-údržbář dle předloženého 

návrhu.
4) Schválení uzavření dohody o ukončení smlouvy č. 8/2019 včetně dodatku č. 1 s p. P.K., Koclířov ze dne 13.5.2019 a dodatku č. Ze 

dne 4.8.2021 dle předloženého návrhu.
5) Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z programu obnovy venkova s Pardubickým krajem, IČ: 70892822 na investiční 

dotaci „Malotraktor s kabinou YTO SG 254 s příslušenstvím ve výši 200 tis. Kč.
6) Schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-122024732/VB/03 se 

spol. ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729035, název: SY Koclířov, Hřebeč p.č. 5569/1 SS200, kNN – dle předloženého návrhu.
7) Rada obce bere na vědomí: Znalecký posudek č. 4945-47/2022 na pozemky p.č. 320/7 a 327/2 – dle nového GP a č. 4946-48/2022 

pozemek 5579 od Ing. Z. D.

Usnesení 1/2022
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 12.

Usnesení 2/2022
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění rady obce č. 11. 

Usnesení 3/2022
Rada obce schvaluje uzavření pracovní smlouvy s p. P. Č.,  Koclířov na pracovní pozici traktorista-údržbář a to od 1.6.2022 na dobu neurčitou
dle předloženého návrhu.

Usnesení 4/2022
Rada obce schvaluje uzavření  dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 8/2019 ze dne 13.5.2019 včetně dodatku č. 1 ze dne 4.8.2021 uzavřené
s p. P.K., Koclířov dle předloženého návrhu.

Usnesení 5/2022
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z programu obnovy venkova od Pardubického kraje, IČ: 70892822 na investiční
dotaci „Malotraktor s kabinou a příslušenstvím“ dotace činí 200 tis. Kč.

Usnesení 6/2022
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č: IV-12-2024732/VB/03,
název: SY Koclířov, Hřebeč p.č.  5569/1,  SS200kNN se spol.  ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035 (přípojka-kabelové vedení p.č.  5714 k.ú.
Koclířov) dle předloženého návrhu.
 
Usnesení 7/2022
Rada obce bere na vědomí nové znalecké posudky vypracované Ing. Z.D. - soudním znalcem na pozemek  p.č. 5579 k.ú. Koclířov – posudek č.
4946-48/2022 a na pozemky č. 320/7 a nově vzniklý 327/2 dle GP č. 759-109/2022 – posudek č. 4945-47/2022 pro směnu  mezi obcí Koclířov
a Římskokatolickou farností Koclířov.

Rada skončena: 18:10 hodin
Zapsal/a: Jiří Tesař
Ověřil/a: Anna Oubrechtová

                                                                 Jiří Tesař                                                                                  Mojmír Paclík
                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce
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