
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 26/2022
ze schůze jednání rady obce konaného dne 27.10.2022 na OÚ Koclířov

Přítomni: p. Tesař, p. Prchal, p. Augusta, p. Paclík, p. Strnad
Omluveni: 
Začátek: 17:02

Radu vede starosta.

Program – pořad jednání:
 1) Schválení programu - pořadu jednání rady obce č. 26.
 2) Přednesení ústní zprávy od starosty obce o plnění rady obce č. 25.
 3) Schválení členů komise životního prostředí včetně jejího předsedy (předseda pan R.K., člen pan M.P.).
 4) SZIF- oznámení o výši dotace reg. číslo 21/005/19210/453/113/002567/001 projekt „Rekonstrukce podlahy sálu kulturního domu“ 

částka celkem 512 000,- Kč – rada bere na vědomí.
 5) Schválení uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 29.4.2021 s paní R.K. a panem M.K., oba bytem Vendolí, na pronájem 

nebytových prostor st.p.č. 48/1 k.ú. Koclířov a to od 1.11.2022 do 30.12.2022. Poté nebude smlouva dál prodloužena – dle 
předloženého návrhu.

 6) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce FIN 2-12 M za 9/2022.
 7) Schválení rozpočtového opatření č. 12/2022 dle předloženého návrhu.
 8) Schválení vnitřní organizační směrnice č. 2/2022 dle předloženého návrhu – (VOS k poskytování služeb pro obyvatelstvo a 

veřejnost obce Koclířov) – schválením se ukončuje platnost VOS č. 1/2022 v plném rozsahu.
 9) Schválení objednávky na výrobu a montáž okna +balkonových dveří v prostorách čp 122 v Koclířově I. NP dle nabídky firmy Okna 

Svitavy cz, IČ: 05600219 ze dne 24.10.2022 za cenu 29 288,53 Kč bez DPH.
10) Žádosti o finanční příspěvek z rozpočtu obce pro rok 2023 od spolků: 
     - JK Milana Beneše Koclířov, z.s. ze dne 26.10.2022
     - paní R.S. Koclířov – ze dne 26.10.2022
     - Salvia, středisko sociálních služeb Salvia Svitavy, z.ú. – ze dne 27.10.2022
     - Keramický a kreativní kroužek – A.V. Koclířov – ze dne 24.10.2022
     - Římskokatolická farnost Koclířov u Svitav – ze dne 19.10.2022
     - Sportovní klub FC Koclířov, z.s. – ze dne 21.10.2022
     - Ing. R.M. Koclířov (3x žádosti ze dne 19.10.2022).
11) Žádost o pronájem obecního bytu od pana P.Š. Koclířov, žádost ze dne 12.10.2022.
12) Žádost o pronájem obecního bytu od paní V.L. Koclířov, žádost ze dne 17.10.2022.
13) Schválení objednávky pro zhotovení nové vodovodní šachty včetně vodovodní přípojky pro KD čp 134 dle cenové nabídky od AVJ-

STAVBY s.r.o. Svitavy, IČ: 03199339.
14) Řešení petice s rodiči dětí ZŠ a MŠ ze dne 13.10.2022 (3.11.2022 v 17:00 zasedací místnost KD čp. 134).
15) Žádost o umístění reklamní vitríny společnosti Kozák Svitavy, Pivovarská 644/1 Svitavy – žádost ze dne 19.10.2022.

Usnesení 1/2022
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 26.

Usnesení 2/2022
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty o plnění rady obce č. 25. 

Usnesení 3/2022
Rada obce schvaluje složení komise životního prostředí: předseda – pan R.K. Koclířov, člen: pan M.P. Koclířov od 1.11.2022.

Usnesení 4/2022
Rada obce bere na vědomí oznámení o výši schválené dotace od SZIF na projekt „Rekonstrukce sálu kulturního domu“ – výše dotace činí
512 000,- Kč po provedené kontrole projektu. 

Usnesení 5/2022
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 29.4.2021 s paní R.K. a panem M.K. oba bytem Vendolí, na nebytové
prostory v objektu na st.p.č. 48/1 k.ú. Koclířov a to od 1.11.2022 do 30.12.2022 za jednorázové nájemné 300,- Kč. Předání obci proběhne
30.12.2022 v 9:00 – dle předloženého návrhu dodatku.

Usnesení 6/2022
Rada obce bere na vědomí plnění rozpočtu dle výkazu pro hodnocení FIN 2-12M za 9/2022.

Usnesení 7/2022
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Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2022 dle předloženého návrhu.

Usnesení 8/2022
Rada obce schvaluje vnitřní organizační směrnici č. 2/2022 k poskytování služeb pro obyvatelstvo a veřejnost obce Koclířov dle předloženého
návrhu s účinností dnem schválení a ukončení stávající VOS č. 1/2022 v plném rozsahu.

Usnesení 9/2022
Rada obce schvaluje objednávku na výrobu a montáž okna a balkonových dveří v  prostorách čp. 122 v Koclířově- I NP. společenská místnost
dle nabídky RI okna a.s. – obchodní zastoupení Okna Svitavy cz s.r.o., IČ: 05600219 za cenu 29 288,53 Kč bez DPH.

Usnesení 10/2022
Rada obce bere na vědomí žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce v roce 2023: 

- JK Milan Beneš Koclířov z,s,. IČ:22750363
- paní R.S. Koclířov
- Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú., IČ: 03017621
- Keramický a kreativní kroužek paní A.V. Koclířov
- Římskokatolická farnost Koclířov u Svitav, IČ: 49325884
- Sportovní klub FC Koclířov, z.s., IČ: 49326945
- Ing. R.M. Koclířov- 3 žádosti

Usnesení 11/2022
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od pana P.Š. Koclířov. Žádost bude zařazena do pořadníku žadatelů.

Usnesení 12/2022
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od paní V.L. Koclířov. Žádost bude zařazena do pořadníku žadatelů.

Usnesení 13/2022
Rada obce schvaluje vystavení objednávky na opravu vodovodní přípojky pro KD čp. 134 v Koclířově dle nabídky AVJ- STAVBY s.r.o., IČ:
03199339 za cenu 95 554,-Kč bez DPH.

Usnesení 14/2022
Rada obce schvaluje projednání petice s rodiči a ředitelkou ZŠ a MŠ Koclířov na den 3.11.2022 v zasedací místnosti KD v čp. 134 v Koclířově.

Usnesení 15/2022
Rada obce schvaluje žádost od spol. Kozák, Pivovarská 644/1 Svitavy na umístění reklamní vitríny na pozemku p.č. 1458/4 v  k.ú. Koclířov
( vedle plakátovací plochy u autobusové zastávky) za cenu nájemného 3 000,- Kč+ DPH ročně.

 
 
  

Rada skončena: 18:55 hodin
Zapsal/a: Jiří Tesař
Ověřil/a: Ondřej Strnad

                                                                 Jiří Tesař                                                                                  Mojmír Paclík
                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce
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