
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 25/2022
ze schůze jednání rady obce konaného dne 10.10.2022 na OÚ Koclířov

Přítomni: p. Tesař, p. Prchal, p. Augusta, p. Paclík, p. Kulhan (příchod v 17:14)
Omluveni: 
Začátek: 17:05

Radu vede starosta.

Program – pořad jednání:
 1) Schválení programu - pořadu jednání rady obce č. 25.
 2) Přednesení ústní zprávy od starosty obce o plnění rady obce č. 24.
 3) Rezignace na funkci člena sociální komise obce Koclířov od paní M.V. Koclířov ze dne 6.10.2022.
 4) Rezignace na funkci člena sociální komise obce Koclířov od paní V.P. Koclířov ze dne 6.10.2022.
 5) Schválení dohody o ukončení pachtovní smlouvy ev. č. 14/2018 s panem R.K. Koclířov, část pozemku p.č. 5108 dle předloženého 

návrhu k 29.9.2022.
 6) Žádost o finanční příspěvek pro MŠ ze dne 36.9.2022 od Základní školy a mateřské školy Koclířov, okres Svitavy.
 7) Schválení uzavření dodatku č. 10 k nájemní smlouvě ze dne 1.10.2013 s panem R.Z.  a paní A.Z. oba bytem Koclířov dle žádosti ze 

dne 19.9.2022.
 8) Schválení objednávky pro zpracování studie úpravy křižovatky I/34 a MK 1c od pana R.L. dle nabídky ze dne 26.9.2022.
 9) Schválení objednávky PD pro ohlášení stavby na úpravu v čp. 122 v Koclířově 1 NP- byt ze společenské místnosti panem Ing. D.V.

Jedlová dle cenové nabídky ze dne 21.9.2022.
10) Schválení uzavření smlouva o přeložce č. Z_S24_12_8120076879 s ČEZ DISTRIBUCE a.s. IČ: 24729035- Přeložka nn, knn Koclířov 

p.č. 324/1 č. projektu 12-12-2001917 – zálohová faktura na částku 642 200,- Kč. 
11) Schválení objednávky na opravu komunikací se spol. Skanska a.s. IČ: 26271303. Jedná se o tyto opravy:
1) Napojení MK 10c na komunikaci III. třídy - 36824 dle dohody
2) Napojení MK 9d na komunikaci III. třídy – 36824 dle dohody
3) Oprava výjezdu z haly p.č. 639 na MK 9d
4) Provedení odvodnění při opravě MK 9c – V. etapa dle dohody
5) Oprava MK- 17d – asf. recyklát
všechny opravy dle dohody podle vysoutěžených cen rekonstrukce MK v obci Koclířov – V. etapa.
12) Rozhodnutí o poskytnutí dotace MMR ČR – projekt 117D8210A8221 dotace ve výši 3 739 090,- Kč – Obnova místních komunikací 

v Koclířově – V. etapa.
13) Provoz VO v obci Koclířov.
14) Zastupitelstvo obce - ustavující termín 21.10.2022 v 17:30 hodin v KD Koclířov.

Usnesení 1/2022
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 25.

Usnesení 2/2022
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty o plnění rady obce č. 24. 

Usnesení 3/2022
Rada obce bere na vědomí rezignaci na člena sociální komise obce Koclířov od paní M.V. Koclířov ke dni 6.10.2022 na základě její rezignace.

Usnesení 4/2022
Rada obce bere na vědomí rezignaci na člena sociální komise od paní V.P. Koclířov ke dni 6.10.2022 na základě její rezignace.

Usnesení 5/2022
Rada obce schvaluje uzavření dohody o ukončení pachtovní smlouvy ev. č. 14/2018 s panem R.K. Koclířov na část pozemku p.č. 5108 v k.ú.
Koclířov ke dni vkladu 29.9.2022. Pan R.K. upozornil na možný střet zájmu jeho osoby.

Usnesení 6/2022
Rada obce neschvaluje vyplacení finančního příspěvku pro MŠ Koclířov (ZŠ a MŠ Koclířov, okres Svitavy) dle seznamu dětí na základě žádosti
ze dne 26.9.2022.

Usnesení 7/2022
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 10 k nájemní smlouvě ze dne 1.10.2013 k bytu č. 5 v čp. 243 V Koclířově s panem R.Z. a paní A.Z.
na dobu určitou a to od 1.11.2022 do 31.1.2023. Ostatní ujednání zůstávají nezměněna. Nebyl jiný vhodný uchazeč o tento byt.
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VÝPIS ZE ZÁPISU č. 25/2022
ze schůze jednání rady obce konaného dne 10.10.2022 na OÚ Koclířov

Usnesení 8/2022
Rada obce schvaluje zpracování studie úpravy křižovatky 1/34 a MK 1c od pana Ing. R.L. dle nabídky ze dne 26.9.2022 – cena 26 000,-
Kč+DPH. 

Usnesení 9/2022
Rada obce schvaluje uzavření objednávky na zpracování projektové dokumentace pro změnu užívání v čp. 122 v Koclířově v 1.NP – nový byt
z části společenské místnosti a stávajících prostor s Ing. D.V. Jedlová za cenu 25 000,- Kč + správní poplatky.

Usnesení 10/2022
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o přeložce č. Z_S24_12_8120076879 se společností ČEZ DISTRIBUCE a.s., IČ: 24729035 na stavbu
Koclířov p.č. 324/1, přeložka nn, knn č. projektu 12-12-2001917 za předpokládanou cenu 642 200,- Kč bez DPH dle předloženého návrhu
smlouvy.

Usnesení 11/2022
Rada obce schvaluje vystavení objednávky na opravu komunikací od společnosti Skanska a.s. IČ: 26271303 dle dohody (oprava MK 10c na
silnici III. třídy 36824, MK 9d na III. třídu 36824, výjezd z haly na st.p.č. 639 k.ú. Koclířov, řešení odvodnění při opravě MK 9c – dle prováděné
V. etapě a MK 17d asfaltový recyklát a MK 1c a 3c dle nutnosti oprav, nájezd k RD čp. 224 – 227.

Usnesení 12/2022
Rada obce bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace od MMR ČR – 117D8210A8221 – Obnova místních komunikací v Koclířově – V.
etapa. Dotace činí 3 739 090,- Kč.

Usnesení 13/2022
Rada obce schvaluje regulaci VO na zadní cestě. Bude vypínáno od 22:00-23:00 do 4:00-4:30 hod. ranní. 

Usnesení 14/2022
Rada obce bere na vědomí termín ustavujícího zastupitelstva obce na 21.10.2022 v 17:30 hodin v KD Koclířov.

 
 
  

Rada skončena: 18:44 hodin
Zapsal/a: Jiří Tesař
Ověřil/a: Přemysl Augusta

                                                                 Jiří Tesař                                                                                  Mojmír Paclík
                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce
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