
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 20/2022
ze schůze jednání rady obce konaného dne 15.08.2022 na OÚ Koclířov

Přítomni: p. Tesař, p. Paclík, p. Prchal, p. Augusta, p. Kulhan
Začátek: 17:02
Omluven/a: 

Radu vede starosta.

Program – pořad jednání:
 1) Schválení programu - pořadu jednání rady obce č. 20.
 2) Přednesení ústní zprávy starosty obce o plnění rady obce č. 19.
 3) Revokace usnesení č. 4 rady obce č. 19 ze dne 8.8.2022 v plném rozsahu.
 4) Schválení uzavření smlouvy o obstarání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplívajících ze vztahu ke společným 

částem domu a jednotkách ve vlastnictví se sl. L.P. Koclířov k bytu č. 128/8 v Koclířově dle předloženého návrhu.
 5) Schválení uzavření dohody o ukončení nájmu bytu dle nájemní smlouvy 16.8.2021 včetně dodatku č. 1 se sl. L.P. Koclířov- prodej 

bytu č. 128/8 v Koclířově, právní účinky k 15.7.2022 – výpis KN.
 6) Na vědomí: Registrace akce iden. číslo 117D8210A8221 MMR ČR – projekt „Obnova místních komunikací v Koclířově- V. etapa – 

dotace ve výši 3 739 090,- Kč.
 7) Schválení uzavření nájemní smlouvy s paní R.Ch. Svitavy k bytu č. 140/7 v čp. 140 v Koclířově na dobu určitou a to od 25.8.2022 

– 31.8.2023 dle předloženého návrhu.
 8) Schválení uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy ev. č. 4/2018 s panem P.L. Koclířov dle předloženého návrhu.
 9) Chování nájemníků čp. 243, porušení OZV č. 2/2016 řešeno PČR- (obec bude obeznámena).

Usnesení 1/2022
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 20.

Usnesení 2/2022
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty o plnění rady obce č. 19. 

Usnesení 3/2022
Rada obce revokuje usnesení č. 4 rady obce č. 19 ze dne 8.8.2022 v plném rozsahu (duplicita smlouvy). 

Usnesení 4/2022
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o obstarávání domu (dle smlouvy o obstarání správy domu a výkonu některých práv a povinností
vyplívajících ze vztahu ke společným částem domu a jednotkách ve vlastnictví) se sl. L.P. Koclířov dle předloženého návrhu smlouvy na dobu
neurčitou.

Usnesení 5/2022
Rada obce schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu bytu dle nájemní smlouvy ze dne 16.8.2021 včetně dodatku č. 1 se sl. L.P. Koclířov
k bytu č. 128/8 v Koclířově (prodej bytu – právní účinky k 15.7.2022 dle výpisu KN).

Usnesení 6/2022
Rada obce  bere na vědomí  registraci  akce  identifikačního čísla  117D8210A8221 od MMR ČR na  projekt  „Obnova  místních komunikací
v Koclířově – V. etapa – výše dotace činí 3 739 090,- Kč.

Usnesení 7/2022
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 140/7 v čp. 140 v Koclířově s paní R.Ch. Svitavy na dobu určitou a to od 25.8.2022 do
31.8.2023 dle předloženého návrhu smlouvy a předpisu nájemného.

Usnesení 8/2022
Rada obce Schvaluje ukončení nájemní smlouvy ev. č. 4/2018 dohodou s panem P.L. Koclířov k pozemku p.č. 2903 v k.ú. Koclířov. Pozemek
byl odkoupen ke dni 21.7.2022.

Usnesení 9/2022
Rada obce bere na vědomí incident ze soboty 13.8.2022 v prostorách čp. 243 (dvůr) řeší Policie ČR. Věc se bude řešit s nájemníky.
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VÝPIS ZE ZÁPISU č. 20/2022
ze schůze jednání rady obce konaného dne 15.08.2022 na OÚ Koclířov

Rada skončena: 18:50 hodin
Zapsal/a: Jiří Tesař
Ověřil/a: René Kulhan

                                                                 Jiří Tesař                                                                                  Mojmír Paclík
                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce
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