
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 14/2022
ze schůze jednání rady obce konaného dne 13.06.2022 na OÚ Koclířov

Přítomni: p. Tesař,  p. Paclík, p. Prchal, p. Augusta
Omluven/a:  p. Oubrechtová – příchod 17:08
Začátek: 17:01
Radu vede starosta.

Program – pořad jednání:
 1) Schválení programu - pořadu jednání rady obce č. 14.
 2) Přednesení ústní zprávy starosty obce o plnění rady obce č. 13.
 3) Žádost o koupi pozemku p.č. 5132 v k.ú. Koclířov od pana J.Š. Praha 7 ze dne 6.6.2022.
 4) Schválení uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene -služebnosti IV-12-2021260/VB/1, Koclířov p.č. 5349/3, lokalita; knn se spol. 

ČEZ Distribuce a.s. IČ: 27729035 dle předloženého návrhu. 
 5) Podání průběžného oznámení veřejných funkcionářů do 30.6.2022- Min. spravedlnosti ČR – povinnost členů rady-berou na 

vědomí.
 6) Žádost o pronájem obecního bytu od pana V.O. Koclířov ze dne 1.6.2022 (dát do pořadníku o byty).
 7) Schválení uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě ze dne 15.10.2019 s paní J.A. Koclířov k bytu č. 4 v č.p. 89 v Koclířově dle 

předloženého návrhu a její žádosti ze dne 6.6.2022.
 8) Žádost o schválení pořádání akce Koclířovský kotlík 2022 od paní Mgr. M.C. Koclířov, ze dne 6.6.2022.
 9) Žádost o prodej pozemku p.č. 5108/2 v k.ú. Koclířov – nově vzniklého dle GP č. 769-99/2022 od pana R.K. Koclířov, ze dne 

10.6.2022.
10) Schválení uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 26.2.2019 s panem J.F. k bytu č. 128/3 dle předloženého návrhu – čp 

128 v Koclířově.
11) Schválení uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 18.8.2021 s paní L.Z. Koclířov k bytu č. 128/5 v čp 128 Koclířov, dle 

předloženého návrhu.
12) Schválení uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 15.9.2021 s panem L.K. Koclířov k bytu č. 128/6 v čp 128 Koclířov, dle 

předloženého návrhu.
13) Schválení uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 16.8.2021 s paní V.D. Koclířov k bytu č. 128/7 v čp 128 Koclířov, dle 

předloženého návrhu.
14) Schválení uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 16.8.2021 se sl. L.P. Koclířov k bytu č. 128/8 v čp 128 Koclířov, dle 

předloženého návrhu.
15) Schválení uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 16.8.2021 s panem P.H. Koclířov k bytu č 128/9 Koclířov, dle 

předloženého návrhu.
16) Schválení uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 15.3.2021 s paní S.O. Koclířov k bytu č. 128/11 v čp 128 Koclířov, dle 

předloženého návrhu. 
17) Schválení smlouvy o nájmu bytu s panem M.S. a paní M.S. oba bytem Koclířov k bytu č. 128/10 Koclířov, dle předloženého návrhu

a to od 15.6.2022 na dobu neurčitou, stávající smlouva bude ukončena dohodou k 14.6.2022.
18) Protokol o kontrole příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Koclířov, okres Svitavy, IČ: 71009426 od 

kontrolujícího Ing. M.K. ze dne 6.6.2022.
19) Řešení stavu žáků základní školy včetně pedagogů ZŠ pro školní rok 2022/2023 -(zodpovídá radní Mgr. A.O. – termín do 15.6.2022- 

předání zprávy starostovi obce).

Usnesení 1/2022
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 14.

Usnesení 2/2022
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty o plnění rady obce č. 13. 

Usnesení 3/2022
Rada obce bere na vědomí podání žádosti o koupi pozemku p.č. 5132 v k.ú. Koclířov od pana J.Š. Praha ze dne 6.6.2022.

Usnesení 4/2022
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti IV-12-2021260/VB/1, Koclířov p.č. 5349/3,lokalita,knn spol.
ČEZ Distribuce a.s., IČ:24729035 dle předloženého návrhu za cenu 4700,- Kč + DPH.

Usnesení 5/2022
Rada obce bere na vědomí termín pro podání oznámení za období výkonu funkce v  kalendářním roce 2021 do 30.6.2022 (Min.spravedlnosti
ČR.) -členové rady obce Koclířov. 
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VÝPIS ZE ZÁPISU č. 14/2022
ze schůze jednání rady obce konaného dne 13.06.2022 na OÚ Koclířov

Usnesení 6/2022
Rada obce bere na vědomí podání žádosti o obecní byt od pana V.O. Koclířov ze dne 1.6.2022. Žádost bude zařazena do pořadníku o obecní
byty.
 
Usnesení 7/2022
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě ze dne 15.10.2019 s paní J.A. Koclířov k bytu č. 4 v čp 89 Koclířov, a to na dobu
určitou od 1.7.2022 do 30.6.2023 dle předloženého návrhu.

Usnesení 8/2022
Rada obce schvaluje pořádání akce „Koclířovský kotlík 2022“ od paní Mgr. M.C. dle její žádosti ze dne 6.6.2022 (termín: 17.9.2022–Areál
zdraví).

Usnesení 9/2022
Rada obce bere na vědomí žádost o prodej pozemku p.č. 5108/2 v k.ú. Koclířov nově vzniklého dle GP č. 769-99/2022 od pana R.K. ze dne
10.6.2022.
 
Usnesení 10/2022
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 26.2.2019 s panem J.F. Koclířov k bytu č. 128/4 v čp. 128 Koclířov a to
od 14.6.2022 na dobu neurčitou dle předloženého návrhu.

Usnesení 11/2022
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 18.8.2021 s paní L.Z. Koclířov k bytu č. 128/5 Koclířov a to od 14.6.2022
na dobu neurčitou dle předloženého návrhu.

Usnesení 12/2022
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 15.9.2021 s panem L.K. Koclířov k bytu č. 128/6 Koclířov a to od
14.6.2022 na dobu neurčitou dle předloženého návrhu.

Usnesení 13/2022
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 16.8.2021 s paní V.D. Koclířov k bytu č. 128/7 Koclířov a to od 14.6.2022
na dobu neurčitou dle předloženého návrhu.

Usnesení 14/2022
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 16.8.2021 se sl. L.P. Koclířov k bytu č. 128/8 Koclířov a to od 14.6.2022
na dobu neurčitou dle předloženého návrhu.

Usnesení 15/2022
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 16.8.2021 s panem P.H. Koclířov k bytu č. 128/9 Koclířov a to od
14.6.2022 na dobu neurčitou dle předloženého návrhu. 

Usnesení 16/2022
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č.  1 k nájemní smlouvě ze dne 15.3.2021 s paní S.O. Koclířov k bytu č.  128/11 Koclířov a to od
14.6.2022 na dobu neurčitou dle předloženého návrhu.

Usnesení 17/2022
a) Rada obce schvaluje ukončení nájmu bytu dle nájemní smlouvy ze dne 23.7.2021 s panem M.S. a paní M.S. oba bytem Koclířov k bytu č.

128/10 Koclířov dohodou k 14.6.2022.
b) Rada obce schvaluje uzavření  smlouvy o nájmu bytu  s panem M.S.  a paní  M.S. oba bytem Koclířov na byt č.  128/10 Koclířov od

15.6.2022 na dobu neurčitou dle předloženého návrhu.

Usnesení 18/2022
Rada obce bere na vědomí výsledek kontroly příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Koclířov, okres Svitavy, IČ: 71009426
dle protokolu o kontrole ze dne 6.6.2022 od kontrolujícího Ing. M.K.

Usnesení 19/2022
Rada obce bere na vědomí stav dětí a pedagogů v ZŠ Koclířov do 17.6.2022 předloží písemnou zprávu paní Mgr. A.O. starostovi o tomto
stavu.

2



VÝPIS ZE ZÁPISU č. 14/2022
ze schůze jednání rady obce konaného dne 13.06.2022 na OÚ Koclířov

Rada skončena: 18:20 hodin
Zapsal/a: Jiří Tesař
Ověřil/a: Anna Oubrechtová

                                                                 Jiří Tesař                                                                                  Mojmír Paclík
                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce
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