
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 17/2022
ze schůze jednání rady obce konaného dne 22.07.2022 na OÚ Koclířov

Přítomni: p. Tesař, p. Paclík, p. Prchal, p. Kulhan
Začátek: 15:30
Omluven/a: p. Augusta

Radu vede starosta.

Program – pořad jednání:
 1) Schválení programu - pořadu jednání rady obce č. 17.
 2) Přednesení ústní zprávy starosty obce o plnění rady obce č. 16.
 3) Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od paní M.P., ze dne 18.7.2022.
 4) Schválení zápisu o vzniku nákladů ve vztahu k připravované směně pozemků s Lesy České republiky, s.p. IČ: 42196451. 
 5) Na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od pana Z.F. ze dne 1.7.2022.   
 6) Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 9/2022 s SDH Koclířov, IČ: 64210731.
 7) Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 8/2022 a amatérským šipkovým klubem Aligátoři Koclířov.
 8) Na vědomí informace o průběžném čerpání rezervního fondu z dotace ESF ze dne 29.6.2022 od Ing. M.A., ředitele základní a 

mateřské školy Koclířov, IČ: 71009426.
 9) TR Antoš s.r.o. – schválení cenové nabídky na dodání a montáž 2 ks dětských kolotočů (MŠ + volejbalové hřiště) ze dne 22.7.2022. 
10) Žádost od Hospic Anežky České, 5. května 1170, Červený Kostelec o poskytnutí finančního daru – žádost ze dne 28.6.2022.
11) Žádost o odkoupení pozemků od pana P.H., Koclířov (pč. část 2633, 1364/1). Žádost ze dne 4.7.2022.
12) Žádost o odkoupení pozemků od pana P.H. Koclířov (pč. 1373/1,1373/2,2615/1 část dle situačního zákresu). Žádost ze dne 4.7.2022.
13) Ing. M. K. – reakce na připomínky ke kontrole hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Koclířov, okres Svitavy ze dne 

22.7.2022.
14) Závěrečná prohlídka stavby „Stavební úpravy a přestavba objektu Koclířov čp. 140 – změna užívání na bytový dům“ proběhne dne 

26.7.2022 v 9:00 (za obec bude přítomna paní A.P. správce obecního majetku a místostarosta).
15) Dovolená starosty od 25.7.-7.8.2022
16) Schválení rozpočtového opatření č. 7/2022.

Usnesení 1/2022
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 17.

Usnesení 2/2022
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty o plnění rady obce č. 16. 

Usnesení 3/2022
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od paní M.P.,  Mor.  Třebová ze dne 18.7.2022. Žádost bude zařazena do
pořadníku. 

Usnesení 4/2022
Rada obce schvaluje náklady na pořízení znaleckého posudku na stanovení ceny směn pozemků mezi obcí Koclířov a Lesy České republiky,
s.p. ve vztahu ke smlouvě SML-00104-2021-101 dle předloženého návrhu( cena za posudek činí 5902,-Kč bez DPH .

Usnesení 5/2022
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od pana Z.F. Koclířov ze dne 1.7.2022. Bude zařazeno do pořadníku.

Usnesení 6/2022
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 9/2022 s SDH Koclířov, IČ: 64210731 z rozpočtu obce ve výši 15 000,- Kč.
 
Usnesení 7/2022
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 8/2022 s amatérským šipkovým klubem Aligátoři Koclířov z rozpočtu obce ve výši
10 000,-Kč.

Usnesení 8/2022
Rada obce bere na vědomí oznámení ředitele ZŠ a MŠ Koclířov o čerpání prostředků z rezervního fondu (Dotace ESF) ze dne 30.6.2022.

Usnesení 9/2022
Rada obce schvaluje pořízení 2 ks kolotočů dle nabídky spol. TR Antoš s.r.o., Trutnov dle zakázky č. 220464 ze dne 22.7.2022 (1ks – areál
MŚ, 1 ks- pč. 3013,1993 v k.ú. Koclířov)
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Usnesení 10/2022
Rada obce bere na vědomí žádost o poskytnutí finančního daru Hospici Anežky České, Červený Kostelec ze dne 28.6.2022. Obec prostředky
z rozpočtu obce neposkytuje. 

Usnesení 11/2022
Rada obce bere na vědomí žádost od pana P.H. Koclířov o odkoupení p.č. 1364/1 a 2633 část. žádost ze dne 4.7.2022.

Usnesení 12/2022
Rada obce bere na vědomí žádost od p. P.H. Koclířov o odkoupení pč. 1373/1,1373/2 a části 2615/1 k.ú. Koclířov, žádost ze dne 4.7.2022.

Usnesení 13/2022
Rada obce bere na vědomí zprávu připomínek o kontrole příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Koclířov, okres Svitavy od Ing. M.K. ze dne
22.7.2022 a schvaluje celou záležitost řešit s Pardubickým krajem- Krajským úřadem.

Usnesení 14/2022
Rada obce bere na vědomí konání závěrečné prohlídky stavební úpravy a přestavba objektu Koclířov čp. 140- změna v užívání na bytový dům
– den 26.7.2022 v 9:00 za obec se účastní paní A.P.- správce obecního majetku.

Usnesení 15/2022
Rada obce bere na vědomí čerpání dovolené starosty obce a to od 25.7.-7.8.2022.

Usnesení 16/2022
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2022. 

Rada skončena: 17:31 hodin
Zapsal/a: Jiří Tesař
Ověřil/a: René Kulhan

                                                                 Jiří Tesař                                                                                  Mojmír Paclík
                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce
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