
                Výpis ze zápisu č. 5/2022 

ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného dne 
21.10.2022 v 17:30 hod. v Kulturním domě 

 

 
Usnesení č. 1/5-2022: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí  složení slibu členů zastupitelstva obce podle § 69 odst. 2 zákona o obcích :  

Přemysl Augusta, BcA. Martina Bednářová, Ing. Šárka Hazdová, Tomáš Jakimjuk, Miroslav Křivánek,  Ing. Jana Lacková, Mojmír Paclík, 
Ladislav Prchal, Milan Skoták, Ondřej Strnad, Radka Synková, Jiří Tesař, Martin Večerek, Josef Veselý, Adéla Vostřelová . 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
Usnesení č. 2/5-2022: 

Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání: 
 

1) Úvod – zahájení 
2) Složení slibu zastupitelů obce 

3) Volba starosty obce 

4) Volba místostarosty obce 

5) Volba členů rady obce 

6) Volba členů KV a FV obce včetně předsedů 

7)  Odměňování  členů zastupitelstva, výborů,  komisí, starosty, místostarosty a členů rady obce 

8)  Záměr dispozice – zpětné odkoupení pozemku p.č. 5202/2  v k.ú. Koclířov  
9)  Schválení  podání  žádosti o dotaci k dotačnímu titulu  od NSA  STANDARDIZOVANÁ SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA nebo 
REGIONÁLNÍ SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA  na projekt „Rekonstrukce hrací plochy fotbalového hřiště v Koclířově“ a  použití 
finančních prostředků z rozpočtu ÚSC pro dofinancování  podílu žadatele SK FC Koclířov, z.s. 
10) Závěrečný účet DSO Mikroregionu Svitavsko za rok 2021 – vzetí na vědomí 
11) Schválení rozpočtového opatření č. 11 

12) Závěr 
 

Zastupitelstvo  obce volí složení návrhové komise ve složení:  Ing. Šárka Hazdová, p. Radka Synková, Ing. Jana Lacková 

Zastupitelstvo obce volí  za ověřovatele zápisu:  p. Mojmír Paclík, p. Přemysl Augusta 

Zápis vypracuje: p. Eva Veselá 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
Usnesení č. 3/5-2022: 
I. Zastupitelstvo obce schvaluje pro způsob volby všech orgánů obce veřejné hlasování, zvednutím ruky (aklamací). 
 
Usnesení č. 3/5-2022: 
II. Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 84, odst. 2, písm. k) zákona o obcích funkci starosty jako uvolněnou.  
 
Usnesení č. 3/5-2022: 
III. Zastupitelstvo obce  volí přímou volbou v souladu s § 84 odst. 2 písm. m)  zákona o obcích starostu obce p. Jiřího Tesaře, nar. 

, bytem Koclířov . 
 
Usnesení č. 3/5-2022: 
IV. Zastupitelstvo obce deleguje starostu obce na valné hromady obchodních společností  v níž má obec majetkovou účast a pro 
zastoupení obce v ostatních orgánech společností kde má obec majetkovou účast. 
 
Usnesení č. 3/5-2022: 
V. Zastupitelstvo obce zmocňuje starostu obce při jednáních ve věci pana Radka Hyráka, kterému obec Koclířov dělá opatrovníka. 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
Usnesení č. 4/5-2022: 
I. Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 84 písm. m) a § 104 odst. (1) zákona o obcích funkci místostarosty jako neuvolněnou.   
 
Usnesení č. 4/5-2022: 
II. Zastupitelstvo obce po projednání  volí  přímou volbou v souladu s § 84 odst. (2) písm. m) zákona o obcích místostarostu obce p. 
Mojmíra Paclíka, nar. , bytem Koclířov 111. 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________ 



Usnesení č. 5/5-2022: 
Zastupitelstvo obce po projednání  volí  přímou volbou v souladu  s § 84 odst. 2 písm. m) zákona  o obcích další členy rady:  

- Přemysl Augusta, nar. , bytem Koclířov  
- Ladislav Prchal, nar. , bytem Koclířov  

- Ondřej Strnad, nar. , bytem Koclířov  
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
Usnesení č. 6/5-2022: 
Zastupitelstvo obce schvaluje, že funkci správce rozpočtu bude vykonávat účetní obce p. Bc. Michaela Patková. 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
Usnesení č. 7/5-2022: 
I. Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 84 odst. (2) písm. l) zřízení Kontrolního výboru s počtem tří členů. 
 

Usnesení č. 7/5-2022: 
II. Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 84 odst. (2) písm. l) zřízení Finančního výboru s počtem tří členů. 
 

Usnesení č. 7/5-2022: 
III. Zastupitelstvo obce volí za předsedu Kontrolního výboru – p. Adélu Vostřelovou, nar. , bytem Koclířov  a za členy 
kontrolního výboru  p. Ing. Janu Lackovou, nar. , bytem Koclířov  a p. Josefa Veselého, nar. , bytem Koclířov . 
 

Usnesení č. 7/5-2022: 
IV. Zastupitelstvo obce volí za předsedu Finančního výboru – p. Radku Synkovou, nar. , bytem Koclířov  a za členy finančního 
výboru p. Ing. Šárku Hazdovou, nar. , bytem Koclířov   a  p. Miroslava Křivánka, nar. , bytem Koclířov . 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 
Usnesení č. 8/5-2022: 
I. Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 72 a s § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění  
pozdějších předpisů a v souladu s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků ve 
znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb. a 338/2019 Sb., měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva obce s účinností od 
1.11.2022 na celé volební období 2022-2026 takto: 

 

a) místostarosta ve výši                                           10000,- Kč 

b) člen rady obce ve výši                                           2200,- Kč 

c) člen zastupitelstva obce ve výši                              700,- Kč 

d) předseda výboru zastupitelstva obce ve výši        1400,- Kč 

e) člen výboru zastupitelstva obce                1100,- Kč 

f)  předseda komise rady obce                                  1400,- Kč 

g) člen komise rady obce                                           1100,- Kč 

 

Při souběhu více funkcí náleží neuvolněnému členu zastupitelstva obce odměna za tu z jeho funkcí, za kterou mu náleží nejvyšší odměna 
schválena zastupitelstvem obce (§ 74 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb.). 
 
 
Usnesení č. 8/5-2022: 
II. Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, měsíční odměnu 
fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů obce s účinností od 
1.11.2022 na celé volební období 2022-2026 takto: 

 

a) předseda komise rady obce                              700,- Kč 

b) člen výboru zastupitelstva obce                         500,- Kč 

c) člen komise rady obce                            500,- Kč 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 
Usnesení č. 9/5-2022: 
Zastupitelstvo obce schvaluje odstoupení od smlouvy o budoucí kupní smlouvě s p.  a  p. , oba 
bytem , , uzavřenou dne  9.10.2020, na základě jejich žádosti ze dne 5.9.2022 a vrácení kupní ceny. 

 
___________________________________________________________________________________________________ 

Usnesení č. 10/5-2022: 
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci k dotačnímu titulu od NSA – STANDARDIZOVANÁ SPORTOVNÍ 
INFRASTRUKTURA nebo REGIONÁLNÍ SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA  na projekt „Rekonstrukce hrací plochy fotbalového hřiště v 
Koclířově“ a použití finančních prostředků z rozpočtu ÚSC pro dofinancování podílu žadatele Sportovního klubu FC Koclířov, z.s. IČ: 
49326945, sídlem Koclířov 256, 56911 Koclířov. Náklady na projekt činí 5 694 873,- bez DPH, obec uhradí spoluúčast (30%). 
 



___________________________________________________________________________________________________ 

Usnesení č. 11/5-2022: 
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet DSO Mikroregion Svitavsko za rok 2021. 
 

 

Usnesení č. 11/5-2022: 
II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o revizi/kontrole hospodaření DSO Mikroregion Svitavsko za rok 2021. 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

Usnesení č. 12/5-2022: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2022. 
 

 

 
Za správnost výpisu:                           Eva Veselá                     ……………………………………… 
 
                                                                         Jiří Tesař                       ………………………………………. 
                             


