Zápis č. 4/2022 ze zasedání
Zastupitelstva obce Koclířov konaného
dne 20.07.2022 v 18:00 hod. v Kulturním domě
K bodu 1
Úvod, zahájení
Jednání zastupitelstva obce zahájil v 18.00 hodin starosta J. Tesař, který přivítal členy zastupitelstva a všechny přítomné hosty.
Konstatoval, že Zastupitelstvo obce bylo řádně svoláno a zveřejněno a je přítomna nadpoloviční většina Zastupitelstva obce v počtu 11 - ti
členů zastupitelů. Zastupitelstvo obce je usnášení se schopné. Starosta J. Tesař upozornil, že pro potřebu vypracování zápisu ze
zasedání zastupitelstva obce Koclířov je pořizován zvukový záznam.
Omluveni: p. Marcela Kalová, p. Šárka Maivaldová, p. Radka Synková, p. Veronika Pandulová
Neomluveni:
______________________________________________________________________________________________________________
K bodu 2
Schválení programu 3. zasedání zastupitelstva obce
Starosta J. Tesař předčítá návrh na usnesení, klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení, poté vybízí
k hlasování.
Usnesení č. 1/4-2022:
Zastupitelstvo obce schvaluje program 4. jednání ZO
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Úvod, zahájení
Schválení programu ZO č. 4, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Rezignace člena rady p. Mgr. Anny Oubrechtové
Dovolení nového člena rady obce
Dispozice s majetkem obce - prodej pozemku p.č. 241/1 k.ú. Koclířov,
Závěr

Zastupitelstvo obce volí složení návrhové komise ve složení: Marcela Kalová, Mgr. Anna Oubrechtová, Rudolf Kala
Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu: Josef Votřel, René Kulhan
Zápis vypracuje: Eva Veselá
Výsledek hlasování:
PRO: 11
PROTI: 0
Návrh byl přijat.

ZDRŽEL SE: 0

______________________________________________________________________________________________________________
K bodu 3
Vzetí na vědomí rezignaci člena rady obce
Starosta J. Tesař předčítá návrh na usnesení. Děkuje Mgr. Anně Oubrechtové za odvedenou práci v radě obce. O tomto bodu se
nehlasuje, bere se pouze na vědomí.
Usnesení č. 2/4-2022:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rezignaci zastupitele p. Mgr.
funkcí je ke dni podání rezignace.

ze dne 7.7.2022 na funkci člena rady obce. Ukončení

______________________________________________________________________________________________________________
K bodu 4
Vzetí na vědomí zprávu o činnosti rady obce
Starosta J. Tesař předčítá návrh na usnesení, klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení. Ing. Kulhanová a
p. Kulhan upozorňují před hlasováním na možný střet zájmů, poté starosta J. Tesař vybízí k hlasování.
Usnesení č. 3/4-2022:
Zastupitelstvo obce volí přímou volbou v souladu s § 84 odst. (2) písm. m) zákona o obcích člena rady obce pana
, bytem
Výsledek hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
Návrh byl přijat.

,

.

ZDRŽEL SE: 1 (Ing. Kulhanová)

______________________________________________________________________________________________________________

1

K bodu č. 5
Schválení prodeje pozemku p.č. 241/1
Starosta J. Tesař předčítá návrh na usnesení, podává vysvětlení, klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění
usnesení a poté vybízí k hlasování.
Usnesení č. 4/4-2022:
Zastupitelstvo obce Koclířov schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy k pozemkové parcele p.č. 241/1 o výměře 100 m 2 v k.ú. Koclířov
s panem
, bytem
,
za cenu stanovenou dle VOS č. 3/2014, tj. 55,-Kč/m2. Cena činí
5500 ,- Kč +21% DPH. Celková cena činí 6655,- Kč.
Výsledek hlasování:
PRO: 11
Návrh byl přijat.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

______________________________________________________________________________________________________________
Závěr
Zastupitelstvo obce skončilo v 18:58 hod.
Zápis byl zpracován dne 21.07.2022
Zapsala:

Eva Veselá

..………………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Josef Votřel

..…...…………………………………

René Kulhan

……………………………………….

………………………………
Jiří Tesař
starosta obce
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…………………………….
Mojmír Paclík
místostarosta obce

