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Zápis č. 6/2022 ze zasedání 
Zastupitelstva obce Koclířov konaného 

dne 15.12.2022 v 17:30 hod. v Kulturním domě 
 

 
K bodu 1 

Úvod, zahájení 
Jednání zastupitelstva obce zahájil v 17.30 hodin starosta J. Tesař, který přivítal členy zastupitelstva a všechny přítomné hosty. 

Konstatoval, že Zastupitelstvo obce bylo řádně svoláno a zveřejněno a je přítomna nadpoloviční většina Zastupitelstva obce v počtu 10 - ti 
členů zastupitelů.  Zastupitelstvo obce je usnášení se schopné. Starosta J. Tesař upozornil, že pro potřebu vypracování zápisu ze 
zasedání zastupitelstva obce Koclířov je pořizován zvukový záznam.  

Omluveni: p. Přemysl Augusta, p. Tomáš Jakimjuk, p. Radka Synková 

Neomluveni:  

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

K bodu 2 

Schválení programu 6. zasedání zastupitelstva obce, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.  
Starosta J. Tesař předčítá návrh na usnesení,  klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení, poté vybízí  
k hlasování. 
 

Usnesení č. 1/6-2022: 
Zastupitelstvo obce schvaluje program 6. jednání ZO   

 

1) Úvod – zahájení 
2) Schválení programu ZO č. 6 

3) Schválení zápisů ZO č. 3, 4, 5 

4) Zpráva o činnosti rady obce od RO č. 16 -30/2022 

5) Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce Koclířov na roky 2023-25 

6) Schválení návrhu rozpočtu obce Koclířov pro rok 2023 

7)  Dispozice s majetkem obce Koclířov 

8)  Schválení DPP – kotelny – p. M.K. a p. L.P. 

9)  Schválení  OZV č. 1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 
10)  Schválení  OZV č. 2/2022 o místním poplatku ze psů 

11)  Schválení povolení výjimky v případě nižšího počtu žáků stanoveného školským zákonem a vyhláškou 48/2005 Sb. Pro školní rok 
2022/2023 

12)  Závěr 
 

Zastupitelstvo obce volí složení návrhové komise ve složení: Ondřej Strnad, Martin Večerek, Milan Skoták 

Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu: Ing. Jana Lacková, Ladislav Prchal 
Zápis vypracuje: Eva Veselá 

 
Výsledek hlasování:  
PRO:  10                   PROTI: 0                     ZDRŽEL SE: 0                          
Návrh byl přijat. 
 
V čase 17:35 hodin přichází zastupitelka Ing. Šárka Hazdová, je přítomna nadpoloviční většina Zastupitelstva obce v počtu 11 - ti členů 
zastupitelů.  Zastupitelstvo obce je usnášení se schopné. 
______________________________________________________________________________________________________________ 

K bodu 3 

Schválení zápisů ZO 

Starosta J. Tesař předčítá návrh na usnesení, klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení, poté vybízí  
k hlasování. 
 
Usnesení č. 2/6-2022: 
Zastupitelstvo obce schvaluje zápis ZO č. 3 ze dne 30.6.2022, zápis ZO č. 4 ze dne 20.7.2022 a zápis ZO č. 5 ze dne 21.10.2022.  
 
Výsledek hlasování:  
PRO:  11                   PROTI: 0                     ZDRŽEL SE: 0                        
Návrh byl přijat. 
 
V čase 17:38 hodin přichází zastupitelka Adéla Vostřelová, je přítomna nadpoloviční většina Zastupitelstva obce v počtu 12 - ti členů 
zastupitelů.  Zastupitelstvo obce je usnášení se schopné. 
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______________________________________________________________________________________________________________ 

K bodu 4  
Vzetí na vědomí zprávu o činnosti rady obce 

Starosta J. Tesař předčítá návrh na usnesení, o tomuto bodu se nehlasuje, pouze se bere na vědomí. 
 

Usnesení č.  3/6-2022: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od  č. 16 do 30/2022 včetně. 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 

K bodu č. 5 

Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce Koclířov na roky 2023 - 2025 

Starosta J. Tesař předčítá návrh na usnesení, podává vysvětlení, klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění 
usnesení a poté vybízí k hlasování. 
 
Usnesení č. 4/6-2022: 

Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Koclířov na roky 2023-2025. 

 
Výsledek hlasování:  
PRO: 12                     PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0 

Návrh byl přijat. 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 

K bodu č. 6 

Schválení rozpočtu obce Koclířov na rok 2023 

Starosta J. Tesař předčítá návrh na usnesení, podává vysvětlení, klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění 
usnesení a poté vybízí k hlasování. 
 
Usnesení č. 5/6-2022: 
a) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Koclířov na rok 2023 jako schodkový s celkovými příjmy ve výši 21.533.200,- Kč, s 
celkovými výdaji ve výši 31.473.500,- Kč a s financováním ve výši 9.940.300,- Kč. Schodek ve výši  10 362 832,- Kč bude pokryt z 
přebytků hospodaření let minulých. Rozpočet se schvaluje na paragrafy. 
 
Výsledek hlasování:  
PRO: 12                     PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0 

Návrh byl přijat. 
 

K bodu č. 6 

Udělení pravomoce radě obce Koclířov 

Starosta J. Tesař předčítá návrh na usnesení, podává vysvětlení, klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění 
usnesení a poté vybízí k hlasování. 
 
Usnesení č. 5/6-2022: 
b) Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením §102 odst. 2 písm. a) zákona č.128/2000 Sb., uděluje pravomoc radě obce provádět  
rozpočtová opatření bez omezení. 
 

Výsledek hlasování:  
PRO: 12                     PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0 

Návrh byl přijat. 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 

K bodu č. 7 

Schválení rozpočtového opatření 
Starosta J. Tesař předčítá návrh na usnesení, podává vysvětlení, klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění 
usnesení a poté vybízí k hlasování. 
 
Usnesení č. 6/6-2022: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2022. 
 
Výsledek hlasování:  
PRO: 12                     PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0 

Návrh byl přijat. 
 
 
 
 
 



3 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

K bodu č. 8 

Schválení prodeje pozemků p.č.  1155/2, 1210/3 a 2615/83  
Starosta J. Tesař předčítá návrh na usnesení, podává vysvětlení, klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění 
usnesení a poté vybízí k hlasování. 
 
Usnesení č. 7/6-2022: 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy k pozemku p.č. 1155/2 o výměře 9 m2 a k pozemkům  p.č. 1210/3 o 
výměře 322 m2 a 2615/83 o výměře 12 m2 nově vzniklých dle GP č. 768-239/2022 vše v k.ú. Koclířov s paní , bytem 
Koclířov , 569 11 Koclířov, za cenu stanovenou dle VOS č. 3/2014.  
Pozemek p.č. 1155/2 a p.č. 2615/83 za 55,-Kč/m2, pozemek p.č. 1210/3 za 65,- Kč/m2. 

Cena za pozemky činí 22.085,- Kč + 21% DPH ve výši 4.638,-Kč. Celková cena činí 26.723,- Kč. 
K ceně bude připočteny náklady na pořízení GP. 
 
Výsledek hlasování:  
PRO: 12                      PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0 

Návrh byl přijat. 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
K bodu č. 9 

Schválení uzavření DPP 

Starosta J. Tesař předčítá návrh na usnesení, podává vysvětlení, klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění 
usnesení. p. M. Křivánek  upozorňuje před hlasováním na možný střet zájmů. Poté starosta J. Tesař vybízí k hlasování. 
 
Usnesení č. 8/6-2022: 
I. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dohody o provedení práce (DPP) na obsluhu kotelen v čp. 122, 89 a 243 s p.  

 (zastupitelem obce) s účinností od 1.1.2023  do 31.12.2023 (jedná se o sezónní práce obsluhy kotelen podle potřeby) dle 
předloženého návrhu (měsíční odměna činí  Kč). 
 
Výsledek hlasování:  
PRO: 12                     PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0 

Návrh byl přijat. 
 
K bodu č. 9 

Schválení uzavření DPP 

Starosta J. Tesař předčítá návrh na usnesení, podává vysvětlení, klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění 
usnesení. p. L.Prchal  upozorňuje před hlasováním na možný střet zájmů. Poté starosta J. Tesař vybízí k hlasování. 
 
Usnesení č. 8/6-2022: 
II. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dohody o provedení práce (DPP) na obsluhu kotelen v čp. 134 a 100 s p.   

(zastupitelem a radním obce) s účinností od 1.1.2023 do 31.12.2023 (jedná se o sezónní práce obsluhy kotelen podle potřeby) dle 

předloženého návrhu (měsíční odměna činí  Kč). 
 
Výsledek hlasování:  
PRO: 12                           PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0 

Návrh byl přijat. 
 
K bodu č. 9 

Schválení uzavření DPP 

Starosta J. Tesař předčítá návrh na usnesení, podává vysvětlení, klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění 
usnesení. Ing. J. Lacková  upozorňuje před hlasováním na možný střet zájmů. Poté starosta J. Tesař vybízí k hlasování. 
 
Usnesení č. 8/6-2022: 
III. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dohody o provedení práce (DPP), člen redakční rady, s p. Ing.  (zastupitelka 
obce) s účinností od 1.1.2023 do 31.12.2023 dle předloženého návrhu (měsíční odměna činí  Kč). 
 
Výsledek hlasování:  
PRO: 12                     PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0 

Návrh byl přijat. 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
K bodu č. 10 

Schválení OZV č. 1/2022 

Starosta J. Tesař předčítá návrh na usnesení, podává vysvětlení, klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění 
usnesení a poté vybízí k hlasování. 
 
Usnesení č. 9/6-2022: 
Zastupitelstvo obce schvaluje  OZV č. 1/2022  o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  s účinností od 1.1.2023. 
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Výsledek hlasování:  
PRO: 12                            PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0 

Návrh byl přijat. 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 
K bodu č. 11 

Schválení OZV č. 2/2022 

Starosta J. Tesař předčítá návrh na usnesení, podává vysvětlení, klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění 
usnesení a poté vybízí k hlasování. 
 
Usnesení č. 10/6-2022: 
Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 2/2022  o místním poplatku ze psů s účinností od 1.1.2023. 
 
Výsledek hlasování:  
PRO: 12                            PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0 

Návrh byl přijat. 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 
K bodu č. 12 

Projednání žádosti o udělení výjimky 

Starosta J. Tesař předčítá návrh na usnesení, podává vysvětlení, klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění 
usnesení a poté vybízí k hlasování. 
 
Usnesení č. 11/6-2022: 
I. Zastupitelstvo obce projednalo v souladu s § 23 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním , vyšším 
odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, žádost ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY KOCLÍŘOV, 
okres Svitavy, IČ: 71009426, o udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků v základní škole na školní rok 2022/2023 stanoveného v 
prováděcím předpise, kterým je vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní 
docházky, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Výsledek hlasování:  
PRO: 12                            PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0 

Návrh byl přijat. 
 
K bodu č. 12 

Schválení povolení výjimky 

Starosta J. Tesař předčítá návrh na usnesení, podává vysvětlení, klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění 
usnesení a poté vybízí k hlasování. 
 
Usnesení č. 11/6-2022: 
II. Zastupitelstvo obce povoluje  ZÁKLADNÍ ŠKOLE  A MATEŘSKÉ ŠKOLE KOCLÍŘOV, okres Svitavy, IČ: 71009426, pro školní rok 
2022/2023 výjimku z nejnižšího počtu žáků v základní škole stanoveného v prováděcím právním předpise, kterým je vyhláška č. 48/2005 
Sb.,  o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, s tím že uhradí 
zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou normativem. Minimální počet žáků v základní škole bude ve školním 
roce 2022/2023 v počtu 21. 
 
Výsledek hlasování:  
PRO: 12                            PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0 

Návrh byl přijat. 
 
Zastupitelstvo obce skončilo v 18:38 hod. 
 
Zápis byl zpracován dne 20.12.2022 

 
Zapsala:                                Eva Veselá                                     ..……………………………………… 

     

Ověřovatelé zápisu:                                Ing. Jana Lacková                          ..…...………………………………… 

 
                               Ladislav Prchal                                ……………………………………….  

 
              

 
                            ………………………………                                              ……………………………. 
            Jiří Tesař                           Mojmír Paclík 

        starosta obce                                                                místostarosta obce 


