
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 22/2022
ze schůze jednání rady obce konaného dne 29.08.2022 na OÚ Koclířov

Přítomni: p. Tesař, p. Paclík, p. Prchal, p. Augusta 
Omluveni: p. Kulhan
Začátek: 17:01

Radu vede starosta.

Program – pořad jednání:
 1) Schválení programu - pořadu jednání rady obce č. 22.
 2) Přednesení ústní zprávy od starosty obce o plnění rady obce č. 21.
 3) Schválení návrhu SPOZu – finanční příspěvek pro žáky ZŠ v Koclířově opět vyplácet.
 4) Schválení  uzavření nájemní smlouvy s panem V.O. Koclířov, k bytu č. 140/5 v č.p. 140 v Koclířově na dobu určitou a to od 

1.9.2022 – 31.8.2023 dle předloženého návrhu.
 5) Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2021327/SOBS VB/1 

Koclířov p.č. 633, 376, 372, KNN se spol. ČEZ Distribuce, a. s. IČ: 24729035, se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8.
 6) Schválení výpovědi pachtovní smlouvy o nájmu pozemku ev. č. 5/2016 ze dne 20.5.2016 s paní T.H. Chornice.
 7) Schválení smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 15 000,- Kč, evidenční číslo smlouvy OŽPZ/22/23790 od Pardubického 

kraje, IČ: 70892822.
 8) Schválení uzavření darovací smlouvy se Skupinovým vodovodem Svitavy, IČ: 60891068 dle předloženého návrhu.
 9) Schválení uzavření smlouvy o zřízen služebnosti vstupu na pozemek p.č. 2615/1 za účelem vedení, provozování, údržby, oprav, 

rekonstrukce a udržování vodovodní přípojky s paní Ing. J.L. Koclířov dle předloženého návrhu.
10) Žádost o zaměstnání v údržbě obce od paní V.M. Koclířov. Žádost ze dne 29.8.2022.

Usnesení 1/2022
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 22.

Usnesení 2/2022
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty o plnění rady obce č. 21. 

Usnesení 3/2022
Rada obce schvaluje poskytnutí příspěvku na žáka ZŠ Koclířov z rozpočtu obce pro školní rok 2022/2023 dle seznamu žáků. Rodiče obdrží na
žáka 1 000,-Kč a ZŠ obdrží na žáka 1 000,-Kč . Celkem bude z rozpočtu vyplaceno 2 000,-Kč na žáka dle předložených zásad pro vyplácení
finančních příspěvků. 

Usnesení 4/2022
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem V.O. Koclířov k bytu č.  140/5 v Koclířově na dobu určitou a to od 1.9.2022 do
31.8.2023. Dle předloženého návrhu smlouvy a předpisu nájemného. 

Usnesení 5/2022
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2021327/ SOBS
VB/1 Koclířov p.č. 633,376,372, KNN s ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729035 dle předloženého návrhu smlouvy.

Usnesení 6/2022
Rada obce schvaluje výpověď smlouvy- pachtovní smlouva ev. č. 5/2016 se sl. T.H. trvale bytem Chornice. Výpovědní doba činí 6 měsíců od 1.
dne následujícího měsíce dle uzavřené smlouvy.

Usnesení 7/2022
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 15 000,- Kč od Pardubického kraje, IČ: 70892822 jako ocenění za
umístění v soutěži Vesnice roku 2022- diplom za podporu obnovy stavebního a bytového fondu a smlouvy o poskytnutí finančního daru jako
ocenění za umístění v soutěži Vesnice roku2022: koláčková cena částka 10 000,-Kč. 

Usnesení 8/2022
Rada obce schvaluje uzavření darovací smlouvy se Skupinovým vodovodem Svitavy, IČ: 60891068 na poskytnutí daru ve výši 20  000,- Kč obci
Koclířov dle předloženého návrhu smlouvy. 

Usnesení 9/2022
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s paní Ing. J.L. Koclířov na vodovodní přípojku v pozemku p.č. 2615/1 za služebné
ve výši 1 000,- Kč+ DPH dle předloženého návrhu.
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Usnesení 10/2022
Rada obce schvaluje uzavření pracovní smlouvy s paní V.M. Koclířov na dobu určitou a to od 1.9. do 30.11.2022 na pozici dělnice v údržbě
obce. Bude hrazeno z rozpočtu obce.

Rada skončena: 18:45 hodin
Zapsal/a: Jiří Tesař
Ověřil/a: Přemysl Augusta

                                                                 Jiří Tesař                                                                                  Mojmír Paclík
                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce
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