
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 23/2022
ze schůze jednání rady obce konaného dne 12.09.2022 na OÚ Koclířov

Přítomni: p. Tesař, p. Prchal, p. Augusta, p. Kulhan
Omluveni: p. Paclík
Začátek: 17:00

Radu vede starosta.

Program – pořad jednání:
 1) Schválení programu - pořadu jednání rady obce č. 23.
 2) Přednesení ústní zprávy od starosty obce o plnění rady obce č. 22.
 3) Schválení uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 14/2020 s panem O.P. Opatovec, dle předloženého návrhu.
 4) Žádost o pronájem obecního bytu od pana J.Š. Moravská Třebová ze dne 1.9.2022.
 5) Žádost o odstoupení od smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 9.10.2020 včetně vrácení kupní ceny.
 6) Schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. SOBS VB 41216/IV-12-

2025142/SY Koclířov p.č. 180, SS 200 knn se spol. ČEZ Distribuce a.s. IČ: 24729035 dle předloženého návrhu.
 7) Schválení uzavření nájemní smlouvy s paní V.M. Rudná k bytu č. 140/4 v č.p. 140 v Koclířově na dobu určitou a to od 1.10.2022- 

30.9.2023 dle předloženého návrhu.
 8) Neprodloužení pracovní smlouvy s paní A.P. Koclířov na pozici administrativní pracovnice. Pracovní smlouva byla uzavřena od 

1.10.2021 do 30.9.2022. 
 9) Plnění rozpočtu obce – měsíční výkaz FIN 2-12 M za období 8/2022.
10) Schválení rozpočtového opatření č. 9/2022.
11) SKH Sebranice s.r.o. navýšení dodávky malotraktoru s příslušenstvím o 40 000,- Kč + DPH (jiný vlek – homologovaný) .

Usnesení 1/2022
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 23.

Usnesení 2/2022
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty o plnění rady obce č. 22. 

Usnesení 3/2022
Rada obce schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 14/2020 s panem O.P. Opatovec, jedná se o ukončení nájmu pozemků
p.č. 5284 a 5283 oba v k.ú. Koclířov dle předloženého návrhu.

Usnesení 4/2022
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od pana J.Š. Moravská Třebová. Žádost bude zařazena do pořadníku.

Usnesení 5/2022
Rada obce bere na vědomí odstoupení od smlouvy budoucí o prodeji pozemku p.č. 5202 v k.ú. Koclířov. Žádost bude předložena na jednání
zastupitelstva obce. Jedná se o paní D.N. a pana T.B. oba bytem Svitavy. Žádost byla podána dne 8.9.2022.

Usnesení 6/2022
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. SOBC VB 41216/ IV-12-
2025142/SY Koclířov p.č. 180, SS 200 knn na zřízení nové přípojky knn ke st.p.č. 180 v  Koclířově dle předloženého návrhu se spol. ČEZ
Distribuce a.s., IČ: 24729035.

Usnesení 7/2022
a) Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od paní Bc. V.M., bytem Rudná.
b) Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Bc. V.M., bytem Rudná k bytu č. 140/4 v č.p. 140 v Koclířově a to od 1.10.2022 do
30.9.2023 dle předloženého předpisu nájemného a složení kauce 10 000,- Kč.

Usnesení 8/2022
Rada obce bere na vědomí stanovisko od zaměstnance paní A.P. Koclířov o nezájmu prodloužení pracovní smlouvy, která byla uzavřena na
dobu určitou a to od 1.10.2021 do 30.9.2022. Pracovní smlouva nebude prodloužena. Pracovní poměr paní A.P. končí k 30.9.2022. 

Usnesení 9/2022
Rada obce bere na vědomí výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M za 8/2022.
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ze schůze jednání rady obce konaného dne 12.09.2022 na OÚ Koclířov

Usnesení 10/2022
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2022 dle předloženého návrhu.

Usnesení 11/2022
Rada  obce  schvaluje  navýšení  dodávky  na  malotraktor  s příslušenstvím  od  SKH  Sebranice  s.r.o.  o  40 000,-  Kč+  DPH  na  jiný  vlek
s homologací.  

Rada skončena: 18:40 hodin
Zapsal/a: Jiří Tesař
Ověřil/a: Přemysl Augusta

                                                                 Jiří Tesař                                                                                  Mojmír Paclík
                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce
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