
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 15/2022
ze schůze jednání rady obce konaného dne 21.06.2022 na OÚ Koclířov

Přítomni: p. Tesař,  p. Paclík, p. Prchal, p. Augusta, p. Oubrechtová
Začátek: 16:30
Omluven/a:  

Radu vede starosta.

Program – pořad jednání:
 1) Schválení programu - pořadu jednání rady obce č. 15.
 2) Přednesení ústní zprávy starosty obce o plnění rady obce č. 14.
 3) Žádost o prodej bytu (byt č. 128/8 v čp. 128 Koclířov) od Bc. L.P. Koclířov ze dne 15.6.2022.
 4) Žádost o prodej pozemku pč. 5108/3 v k.ú. Koclířov nově vzniklého dle GP č. 769-99/2022 od paní N.Š.I. Svitavy ze dne 14.6.2022. 
 5) MMR ČR – prodloužení termínu v akci „5 ZI Koclířov“ ev.č. 117D513000421 dle dopisu ze dne 9.6.2022 Čj. MMR_37664/2022_57.   
 6) Vzetí na vědomí:
   a) Znalecký posudek č. 4945-47/2022 pč. 320/7 a 327/2 v k.ú. Koclířov (327/2 nově vzniklý dle GP č. 759-109/2022.
   b) Znalecký posudek č. 4946-48/2022 p.č. 5579 v k.ú. Koclířov pozemky jsou v záměru určeny pro směnu mezi obcí Koclířov a 

Římskokatolickou farností Koclířov – znalecké posudky vypracoval Ing. Z.D.
 7) MMR ČR – zpráva o doporučení k poskytnutí dotace v rámci podprogramu POV pro rok 2022 „Obnova místních komunikací 

v Koclířově – V. etapa“.
 8) Program 3. zasedání zastupitelstva obce Koclířov termín 30.6.2022 v 17:30 v Kd Koclířov.

1) Zahájení a úvod
2) Schválení programu ZO č.3, volba návrhové komise, ověřovatele zápisů a zapisovatele
3) Schválení zápisu ZO č. 1 a 2 
4) Zpráva o činnosti rady obce
5) Schválení roční závěrky obce Koclířov za rok 2021 a schválení závěrečného účtu obce Koclířov za rok 2021 včetně zprávy o 
přezkumu hospodaření obce od Pardubického kraje ze dne 20.4.2022
6) Dispozice s majetkem obce 
7) Schválení (zřízení věcného břemene) souhlasu k zatížení pozemků ve prospěch spol. ČEZ Distribuce a.s. (pč. 5349/7, 5349/3, 
5349/6, 5132, 5349/5) 
8) Stanovení počtu zastupitelů do zastupitelstva obce pro volební období 2022-2026- příští funkční období (viz § 67 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích) 
9) Závěr

9) Schválení zvýšení nájemného od 1.7.2022 o inflaci (§ 2248 občanský zákoník) – jedná se o 15 smluv o nájmu bytu- dle předloženého
seznamu.

10) Zpráva od Mgr. A.O. (úkol z minulé rady obce).

Usnesení 1/2022
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 15.

Usnesení 2/2022
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty o plnění rady obce č. 14. 

Usnesení 3/2022
Rada obce bere na vědomí žádost o koupi bytu č. 128/8 v čp. 128 v Koclířově od nájemce sl. Bc. L.P. Koclířov ze dne 15.6.2022.

Usnesení 4/2022
Rada obce bere na vědomí žádost od paní N.Š.I. Svitavy o prodej pozemku p.č. 5108/3 v k.ú. Koclířov – nově vzniklého dle GP č. 769-99/2022
ze dne 14.6.2022.

Usnesení 5/2022
Rada obce bere na vědomí stanovisko od MMR ČR ze dne 9.6.2022 Čj. MMR_37664/2022_57  na projekt „5 TI Koclířov“ ev.č. 117D513000421
a stanovuje nový termín pro dokončení příslušného počtu bytových jednotek nejpozději do 30.5.2024. 

Usnesení 6/2022
Rada obce bere na vědomí:

a) Znalecký posudek č. 4945-47/2022 (pč. 320/7 a nově vzniklý pozemek pč. 327/2 oba v k.ú. Koclířov.
b) Znalecký posudek č. 4946-48/2022 (pč. 5579 k.ú. Koclířov) 
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(Pozemky jsou určeny zveřejněným záměrem obce pro směnu mezi obcí a Římskokatolickou farností Koclířov). Znalecké posudky vypracoval
20.5.2022 Ing. Z.D.- soudní znalec.
 
Usnesení 7/2022
Rada obce bere na vědomí zprávu o doporučení poskytnutí dotace v rámci podprogramu POV pro rok 2022 od MMR ČR projekt „Obnova
místních komunikací v Koclířově- V. etapa“

Usnesení 8/2022
Rada obce schvaluje program 3. zasedání zastupitelstva obce dle návrhu – termín 30.6.2022 v 17:30 hodin v KD Koclířov.

Usnesení 9/2022
Rada obce schvaluje zvýšení nájemného o inflaci podle §2248 občanského zákoníku u smluv o nájmu bytu kde je inflační doložka s  účinností
od 1.7.2022. Do 30.6.2022 dostanou nájemníci dopis s oznámením o navýšení.
 
Usnesení 10/2022
Rada obce bere na vědomí zprávu od Mgr. A.O. – členky rady-úkol z minulé rady usnesení č. 19. Zpráva je přílohou této rady.

Rada skončena: 17:25 hodin
Zapsal/a: Jiří Tesař
Ověřil/a: Přemysl Augusta

                                                                 Jiří Tesař                                                                                  Mojmír Paclík
                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce
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