
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 28/2022
ze schůze jednání rady obce konaného dne 11.11.2022 na OÚ Koclířov

Přítomni: p. Tesař, p. Prchal, p. Augusta, p. Paclík, p. Strnad
Hosté: PaedDr. J.J – ředitelka ZŠ a MŠ Koclířov – omluvena, pozvaná k bodu č. 2 (3x stížnost)
            p. Bednařík – FVE k bodu č. 4 od 17:00 – 17:30

Radu vede starosta obce.

Program – pořad jednání:
1) Schválení programu - pořadu jednání rady obce č. 28.
2) Stížnost od p. V. B. ze dne 19.10.2022 čj. 1204/2022/Ko, vysvětlení podání výpovědi ze zaměstnání od p. L. Č. ze dne 7.11.2022 – čj.  
1291/2022/Ko, podání  vysvětlení k podání výpovědi ze zaměstnání od p. V. S. Ze dne 7.11.2022 – čj. 1292/2022/Ko.
3) Ústní zpráva starosty obce o plnění rady obce č. 27.
4) Představení záměru FVE na katastru obce od p. Bednaříka, zástupce spol. E.ON.
5) Schválení plánu zimní údržby místních komunikací pro rok 2023.
6) Schválení zveřejnění výzvy k podání nabídek pro zhotovení díla pod názvem „Rekonstrukce ZTI fotbalových kabin SK FC Koclířov“  
dle předloženého návrhu. Oslovení 3 firem: Dolestav s.r.o., IČ: 27785879, ZZ instalace s.r.o., IČ: 14056666, AVJ-STAVBY s.r.o., IČ:  
03199339.
7) Schválení objednávky č. 50/2022 a 51/2022 (č. 50 – TDI, č. 51 – Koordinátor BOZP obce pro akci „Rekonstrukce ZTI fotbalových  
kabin SK FC Koclířov“), TDI – P&P InTech s.r.o. Svitavy, BOZP – Manifold group s.r.o.
8) Schválení uzavření nájemní smlouvy č. 6/2022 s p. P. P. a p. J.P., oba bytem Koclířov na část pozemku p.č. 2615/1 (123 m 2) a p.č. 
1224/1 oba v k.ú. Koclířov dle předloženého návrhu.
9) Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce:
- Oblastní charita Polička, IČ: 49325515-ze dne 9.11.2022,
- Mgr. M.C., Koclířov (Koclířovský kotlík) ze dne 9.11.2022,
- SDH Koclířov, IČ: 64210731 ze dne 10.11.2022.
10) Žádost o prodej pozemků p.č. 1155/2, 1210/3, 2615/83 vše v k.ú. Koclířov nově vzniklý dle GP č. 768-239/2022 od p. M.K., Koclířov  
ze dne 7.11.2022.
11) Schválení uzavření smlouvy o připojení odběrového místa se spol. ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035 č. 22_SOP_01_4122069621 
(p.č.  5666, k.ú. Koclířov pro osvětlení kruhového objezdu na křižovatce R35 a I/34) a č.  22_SOP_01_4122069632 (p.č.  5202/2 k.ú.  
Koclířov – stav. Místo pro RD) dle předložených návrhů.
12) Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN o.p.s. v rámci projektu obědy 

pro děti od ředitelky p.J. (ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOCLÍŘOV, okres Svitavy, IČ: 71009226) ze dne 10.11.2022.
13) Předání pracovních náplní členům rady obce Koclířov (p.Paclík, p. Prchal, p. Augusta, p. Strnad, p. Tesař).
14) Projednání návrhu rozpočtu obce pro rok 2023 a návrhu střednědobého výhledu hospodaření obce pro roky 2023-2025.

Usnesení 1/2022
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 28.

Usnesení 2/2022
a) Rada obce bere na vědomí podanou stížnost od p. DiS. V.B. , Hradec nad Svitavou ze dne 19.10.2022, dále vysvětlení k podání výpovědi ze  
zaměstnání od p. L. Č., Koclířov ze dne 7.11.2022, dále vysvětlení k podání výpovědi ze zaměstnání od p. V.S., Koclířov ze dne 7.11.2022.
b)  Rada obce uděluje  výtku ředitelce ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY KOCLÍŘOV, okres Svitavy p.  PaedDr.  J.J.  za porušení  
pracovních povinností  vedoucího zaměstnance za nevytváření příznivých pracovních podmínek dle § 302 zákoníku práce a nenaplňování  
konceptu rozvoje školy v personální oblasti. Zřizovatel ukládá ředitelce neprodleně sjednat nápravu, zajistí místostarosta obce p. Paclík, termín  
ihned.

Usnesení 3/2022
Rada obce bere na vědomí podání ústní zprávy starosty obce o plnění rady obce č. 27.

Usnesení 4/2022
Rada obce bere na vědomí přednesení nabídky na výstavbu FVE v obci od spol. E.ON.

Usnesení 5/2022
Rada obce schvaluje plán zimní údržby místních komunikací pro rok 2023 dle předloženého návrhu.

Usnesení 6/2022
Rada obce schvaluje zveřejnění výzvy k podání nabídek pro zhotovení díla „Rekonstrukce ZTI fotbalových kabin SK FC Koclířov“. Budou  
osloveni tyto 3 firmy: Dolestav SY s.r.o., IČ: 27785874, ZZ instalace s.r.o., IČ: 14056666, AVJ-STAVBY s.r.o., IČ: 03199339 dle předloženého  
návrhu výzvy.
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Usnesení 7/2022
Rada obce schvaluje uzavření objednávky č. 50/2022 pro výkon TDI na akci „Rekonstrukce ZTI fotbalových kabin SK FC Koclířov“ se spol. P&P  
InTech s.r.o. Svitavy, IČ: 07182619 a koordinátora BOZP spol. Manifold group s.r.o., IČ: 26348764 – obj. č. 51/2022.

Usnesení 8/2022
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 6/2022 s p. J. a p. P. P., oba bytem Koclířov na pozemek p.č. 1224/1 (167  m2) a část 
pozemku p.č. 2615/1 (123 m2)  za celkové nájemné 580,- Kč ročně s účinností od 15.11.2022 na dobu neurčitou dle přeloženého návrhu.

Usnesení  9/2022
Rada obce bere na vědomí žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce a to od: Oblastní charita Polička, IČ: 49325515, dále od  
Mgr. M.C., Koclířov (Koclířovský kotlík) a od SDH Koclířov, IČ: 64210731, bude zahrnuto do rozpočtu.

Usnesení 10/2022
Rada obce bere na vědomí žádost o prodej pozemků p.č. 1155/2, 1210/3, 2615/83 – nově vzniklých dle GP č. 768-239/2022 od p. M. K.,  
Koclířov ze dne 7.11.2022.

Usnesení 11/2022
Rada obce schvaluje uzavření smluv se spol. ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035 č. 22_SOP_01_412206921 (p.č. 5666 – osvětlení kruhového  
objezdu na křižovatce R35 a I/34 a č. 22_SOP_01_4122069632 (p.č. 5202/2 stav. místo pro RD, k.ú. Koclířov) dle předložených návrhů. 

Usnesení 12/2022
Rada obce uděluje souhlas zřizovatele příspěvkové organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOCLÍŘOV, okres Svitavy, IČ:  
71009426 na uzavření darovací smlouvy se spol. WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., IČ: 24231509 na obědové služby nezletilých žáků.

Usnesení 13/2022
Rada obce schvaluje náplně práce a činností členů rady obce.

Usnesení 14/2022
Rada obce projednala návrh rozpočtu obce pro rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na  roky 2023 – 2025.

Rada skončena: 20:18 hodin
Zapsal/a: Jiří Tesař
Ověřil/a: Ondřej Strnad

                                                                 Jiří Tesař                                                                                  Mojmír Paclík
                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce
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