
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 24/2022
ze schůze jednání rady obce konaného dne 26.09.2022 na OÚ Koclířov

Přítomni: p. Tesař, p. Prchal, p. Augusta, p. Kulhan
Omluveni: p. Paclík (příchod v 17:12)
Začátek: 17:03

Radu vede starosta.

Program – pořad jednání:
 1) Schválení programu - pořadu jednání rady obce č. 24.
 2) Přednesení ústní zprávy od starosty obce o plnění rady obce č. 23.
 3) Schválení uzavření dodatku č. 2 k pachtovní smlouvě č. 98N16/19 – SPÚ ČR se sídlem Husinecká 1024/11 a, Praha 3, IČ: 01312774 

a obcí Koclířov, IČ: 00276839 dle předloženého návrhu.
 4) Schválení uzavření dodatku č. 2 k pachtovní smlouvě o nájmu pozemků ev,č, 3/2020 s ZOD Opatovec, IČ: 00129828 na dobu 

určitou a to od 1.10.2022 do 30.9.2023 dle předloženého návrhu, na základě žádosti ze dne 20.9.2022.
 5) Na vědomí stav zaplacených poplatků za TKO za rok 2021 včetně jmenného seznamu dlužníků.
 6) Schválení dohody o provedení práce na vedení projektu/projektový manažer projektu název „Rozvoj ZŠ a MŠ Koclířov“ č. 

CZ.02.3.x/0.0/0.0/20_080/0018613 s paní PaedDr. J.J., ředitelkou ZŠ a MŠ Koclířov, okres Svitavy, IČ: 71009426 dle předloženého 
návrhu. 

 7) Schválení žádosti o bezplatný pronájem tělocvičny pro cvičení jógy ve školním roce 2022/2023 od ředitelky ZŠ a MŠ Koclířov, okres
Svitavy, IČ: 71009426 paní PaedDr. J.J. Žádost ze dne 21.9.2022.

 8) Projednání návrhu dodatku k nájemním smlouvám k obecním bytům ve věci inflační doložky dle předloženého návrhu.
 9) Žádost o souhlas s použitím rezervního fondu od ředitelky ZŠ a MŠ Koclířov, okres Svitavy, IČ: 71009426 paní PaedDr. J.J.. Žádost 

ze dne 20.9.2022.
10) Schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby – Vodovodní řad Koclířov- Spáleniště s AVJ-STAVBY s.r.o.

IČ: 03199339 dle předloženého návrhu.
11) Schválení opravy komunikace na Spáleništi od AVJ-STAVBY s.r.o. IČ: 03199339 dle předloženého rozpočtu stavby.
12) Žádost o udělení výjimky z nejnižšího počtu žáku ZŠ ve třídě ve školním roce 2022/2023 od ředitelky ZŠ a MŠ Koclířov, okres 

Svitavy, IČ: 71009426 paní PaedDr. J.J. Žádost ze dne 14.9.2022.
13) Schválení rozpočtového opatření č. 10/2022.
14) Řešení nájemníků v č.p. 243 – rada obce č. 20 usn. č. 9 ze dne 15.8.2022.
15) Ukončení dohody o provedení práce s panem R.Z. Koclířov- domovník v bytovém domě č.p. 243 Koclířov dohodou k 30.9.2022.
16) Schválení objednávky prací oprava chodníku v BD č.p. 89 v Koclířově dle cenové nabídky od spol. Dolestav Sy s.r.o. Svitavy IČ: 

27785874.
17) Schválení převodu práv ze stav. povolení ze Skupinového vodovodu na obec akce „Rekonstrukce Vodovodního řadu Koclířov – 

Spáleniště.

Usnesení 1/2022
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 24.

Usnesení 2/2022
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty o plnění rady obce č. 23. 

Usnesení 3/2022
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 2 pachtovní smlouvě č. 98N16/19 SPU 332005/2022 – týká se pozemků p.č. 5179/1 a 5179/3 oba
v k.ú. Koclířov dle předloženého návrhu.

Usnesení 4/2022
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 2 k pachtovní smlouvě o nájmu pozemků ev. č. 3/2020 ze Zemědělským obchodním družstvem
Opatovec, IČ: 00129828 na pozemky p.č. 5438/1 a p.č. 5493 oba v  k.ú. Koclířov na prodloužení trvání pachtu a to od 1.10.2022 do 30.9.2023
dle předloženého návrhu.

Usnesení 5/2022
Rada obce bere na vědomí stav poplatníků za TKO (komunální odpad) za rok 2021 sestavený k 20.9.2022 paní E.P.

Usnesení 6/2022
Rada obce schvaluje uzavření dohody o provedení práce mezi Základní školou a mateřskou školou Koclířov, okres Svitavy , IČ: 71009426 a
paní PaedDr. J.J. Moravská Třebová pro pracovní činnost vedení projektu/projektový manažer  projektu název „ Rozvoj ZŠ a MŠ Koclířov“ číslo
projektu CZ.02.3.x/0.0/0.0/20_080/0018613 dle předloženého návrhu.
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Usnesení 7/2022
Rada obce schvaluje bezúplatný pronájem tělocvičny ZŠ č.p. 125 za účelem zajištění cvičení jógy pro ženy z  Koclířova dle žádosti ze dne
21.9.2022. Ředitelka zajistí písemnou smlouvu o výpůjčce tělocvičny s paní L.S.

Usnesení 8/2022
Rada obce schvaluje návrh dodatku k nájemním smlouvám k obecním bytům, kde není uvedena inflační doložka. Zajistí místostarosta. 

Usnesení 9/2022
Rada obce souhlasí s použitím rezervního fondu ZŠ a MŠ Koclířov okres Svitavy ve výši 50 000,- Kč na výdaje spojené s čerpáním dotace
z ESF Šablony III dle žádosti ze dne 20.9.2022.

Usnesení 10/2022
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Vodovodní řad Koclířov- Spáleniště“ se spol. AVJ-STAVBY s.r.o. IČ: 03199339
po započtení méně prací a více prací se cena navyšuje o 113 943,57 Kč. Celková cena díla činí 5 958 287,83 Kč bez DPH dle předloženého
návrhu.

Usnesení 11/2022
Rada obce schvaluje opravu MK č. 1C dle nabídky AVJ-STAVBY s.r.o., IČ: 03199339.  

Usnesení 12/2022
Rada obce schvaluje udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků ZŠ ve třídě ve školním roce 2022/2023.

Usnesení 13/2022
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2022.

Usnesení 14/2022
Rada obce bere na vědomí řešení chování nájemníků na č.p. 243 dle usn. č. 9 rady obce č. 20. S nájemníky bylo v této věci jednáno.

Usnesení 15/2022
Rada obce schvaluje ukončení DPP (dohody o provedení práce) dohodou s panem R.Z. Koclířov k 30.9.2022.

Usnesení 16/2022
Rada obce schvaluje opravu chodníku u č.p. 89 v Koclířově dle nabídky Dolestav- SY Svitavy, IČ: 27785874.

Usnesení 17/2022
Rada  obce  schvaluje  převod  práv  ze  stavebního  povolení  ze  Skupinového  Vodovodu  Svitavy  na  obec  Koclířov  akce  „Rekonstrukce
vodovodního řadu Koclířov – Spáleniště“.

 
 
  

Rada skončena: 18:41 hodin
Zapsal/a: Jiří Tesař
Ověřil/a: René Kulhan

                                                                 Jiří Tesař                                                                                  Mojmír Paclík
                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce
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