
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 13/2022
ze schůze jednání rady obce konaného dne 30.05.2022 na OÚ Koclířov

Přítomni: p. Tesař,  p. Paclík, p. Prchal, p. Oubrechtová, p. Augusta
Omluven/a:  
Začátek: 16:35
Radu vede starosta.

Program – pořad jednání:
1) Schválení programu - pořadu jednání rady obce č. 13.
2) Přednesení ústní zprávy starosty  obce o plnění  rady obce č. 12.
3) Schválení rozpočtového opatření č. 5/2022 dle návrhu.
4) Schválení dodavatele zakázky malého rozsahu akce „Obnova místních komunikací v Koclířově – V. etapa“ včetně schválení SOD s 

dodavatelem na základě hodnotící a výběrové komise. 
5) Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Stavební úpravy, přístavba a změna užívání na bytový dům Koclířov

čp. 140, parc. Číslo st. 142, 1284“ se spol. Dolestav s.r.o., IČ: 27785874 dle předloženého návrhu.
6) Schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. č. IV-12-2023675/SoBS 

VB/1 Koclířov p.č. 319/8, SS200, knn a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. č. IZ-
12-2001917/SoBS VB/1 Koclířov p.č. 324/1, přeložka nn, knn a dohodu o umístění stavby č. IZ-12-2001917/SoPPS/1 Koclířov p.č. 
324/1, přeložka nn, knn se spol. ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035 dle předloženého návrhu smluv.

7) Žádost o koupi pozemku v obci Koclířov p.č. 5349/5 k.ú. Koclířov od Mgr. Š. H., Vendolí a Ing. A.L., Svitavy ze dne 23.5.2022.
8) Schválení uzavření smlouvy č. 1190901571 se Státním fondem životního prostředí ČR, IČ: 00020729 „Výsadba stromů v obci 

Koclířov“ dle předloženého návrhu.
9) Žádost o pronájem obecního bytu od p. F. B., Zlaté Hory v Jeseníkách. Žádost ze dne 30.5.2022.

Usnesení 1/2022
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 13.

Usnesení 2/2022
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty  o plnění rady obce č. 12. 

Usnesení 3/2022
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2022 dle předloženého návrhu.

Usnesení 4/2022
Rada obce v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách, s názvem
„Obnova místních komunikací v Koclířově – V. etapa“ :
a) bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek
b) rozhoduje o výběru nabídky, kterou je nabídka uchazeče pod obchodním názvem Skanska a.s., Praha 8 – Karlín, IČ: 26271303.

Usnesení 5/2022
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Stavební úpravy, přístavba a změna užívání na bytový dům
Koclířov čp. 140, parc. č. st. 142, 1284“ se spol. Dolestav SY s.r.o., IČ: 2778574 dle předloženého návrhu.

Usnesení 6/2022
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. č.  IZ-12-2001917/SoBS
VB/1 Koclířov p.č. 324/1, přeložka nn, knn a  č. č. IV-12-2023675/SoBS VB/1 Koclířov p.č. 319/8, SS200, knn a dohodu o umístění stavby č. IZ-
12-2001917/SoPPS/1 Koclířov p.č. 324/1, přeložka nn, knn se spol. ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035 dle předložených návrhů.
 
Usnesení 7/2022
Rada obce bere na vědomí žádost o koupi pozemku v obci Koclířov p.č. 5349/5 k.ú. Koclířov od p. Mgr. Š.H., Vendolí a p. Ing. A. L., Svitavy ze
dne 23.5.2022.

Usnesení 8/2022
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy č. 119 0901571 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostření ČR, IČ: 00020729 na akci:
„Výsadba stromů v obci Koclířov“ dle předloženého návrhu.

Usnesení 9/2022
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od p. F. B., Zlaté Hory v Jeseníkách ze dne 30.5.2022.
 

1



VÝPIS ZE ZÁPISU č. 13/2022
ze schůze jednání rady obce konaného dne 30.05.2022 na OÚ Koclířov

Rada skončena: 18:05 hodin
Zapsal/a: Jiří Tesař
Ověřil/a: Mojmír Paclík

                                                                 Jiří Tesař                                                                                  Mojmír Paclík
                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce
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