
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 32/2022
ze schůze jednání rady obce konaného dne 19.12.2022 na OÚ Koclířov

Přítomni: p. Tesař, p. Prchal, p. Augusta, p. Paclík, p. Strnad
Omluveni:
Hosté: PeadDr. J.J., paní O.F. – k bodu č. 2     paní O.F. – odešla: 16:20, paní PeadDr. J.J. – odešla: 16:52
Začátek: 15:35
Radu vede starosta obce.

Program – pořad jednání:
 1) Schválení programu - pořadu jednání rady obce č. 32.
 2) Jednání s ředitelkou PO Základní škola a mateřská škola Koclířov, okres Svitavy ve věcech kontroly PK KÚ odbor školství viz.  

protokol  OE/14/2022  Čj:  KrÚ  95234/2022,  provoz  školní  jídelny,  hospodaření  příspěvkové  organizace  a  ostatní  záležitosti  
(povinnosti vedení PO, zřizovatele).

 3) Přednesení ústní zprávy od starosty obce o plnění rady obce č. 31.
 4) Hospodaření obce – výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 11/2022.
 5) Žádost o finanční příspěvek na registrovanou sociální službu 2023 – od Charity Svitavy – Světlanka – 10 000,-Kč a Charita 

pečovatelská služba – 15 000,-Kč. Žádost ze dne 25.11.2022.
 6) Schválení dodatku k poskytování služeb komunikačního systému Munipolis/mobilní rozhlas se spol. Munipolis s.r.o. IČ: 29198950 

za částku 2490,-Kč/měsíc od 14.1.2023-13.1.2024 dle předloženého návrhu objednávky. 
 7) Žádost o ukončení nájemní smlouvy od paní J.S., Koclířov k bytu č. 12 v č.p. 122 v Koclířově, dohodou k 31.12.2022 na základě 

žádosti ze dne 12.12.2022.
 8) Schválení dohody o ukončení nájmu bytu dle nájemní smlouvy ze dne 1.6.2004 včetně 7 dodatků dohodou, a to s paní J.S., 

Koclířov k 31.12.2022 dle předloženého návrhu.
 9) Schválení uzavření dohody o provedení práce (DPP) se sl. E.M., Koclířov na práce člena redakční rady Koclířovského zpravodaje, a 

to od 1.1.2023 do 31.12.2023 za měsíční odměnu 500,-Kč.
10) Schválení uzavření dohody o provedení práce (DPP) s paní E.V. Koclířov na práce člena redakční rady Koclířovského zpravodaje, 

a to od 1.1.2023 do 31.12.2023 za měsíční odměnu 500,-Kč.  
11) Žádost o prodloužení žádosti o pronájem obecního bytu od paní J.J. Opatovec ze dne 13.12.2022.
12) Schválení uzavření smlouvy o nájmu bytu s paní M.P. k bytu č. 12 čp 122 v Koclířově, a to od 1.1.2023 na dobu neurčitou dle 

předloženého návrhu smlouvy a předpisu nájemného.
13) Pardubický kraj – KÚ odbor finanční, zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce ze dne 5.12.2022.
14) Žádost o pronájem obecního bytu od pana M.Z. Svitavy ze dne 5.12.2022.
15) Soudní exekutor Mgr. M.P., exekutorský úřad Břeclav – stavba čp. 129 v Koclířově + st. parcela 279, p.č. 1449,1453. 
16) Schválení finančního daru obědy pro děti Women for Women 1.1.-30.6.2023 + použití rezervního fondu. 

Usnesení 1/2022
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 32.

Usnesení 2/2022
Rada obce projednala s paní ředitelkou PaedDr. J.J.  ve věci kontroly Pardubického kraje – KÚ odbor školství protokol OE/14/2022. Paní  
ředitelka nám sdělila, že v této věci jedná s Pardubickým krajem a o dalším výsledku bude zřizovatele informovat. Provoz školní jídelny je 
zabezpečen budou  2  kuchařky,  popřípadě si  najme někoho  na výpomoc.  Cena  obědu pro  cizího  strávníka  od 1.1.2023  je  88,-Kč/oběd. 
Hospodaření PO bude dle schváleného rozpočtu, tak aby hlavní i doplňková činnost byly v zisku (nebyly ve ztrátě). 

snesení 3/2022
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění rady č. 31.

Usnesení 4/2022
Rada obce bere na vědomí výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 za 11/2022.

Usnesení 5/2022
Rada obce bere na vědomí žádost o finanční příspěvek od Charity Svitavy – projekt Světlanka – centrum denních služeb na částku 10  000,-Kč 
a projekt Charitní pečovatelská služba na částku 15 000,-Kč.

Usnesení 6/2022
Rada obce schvaluje uzavření dodatku k objednávce o poskytování služeb komunikačního systému s Munipolis s.r.o., IČ: 29198950 za cenu 
2 490,-Kč/měsíc, a to od 14.1.2023 do 13.1.2024 dle předloženého návrhu. 

Usnesení 7/2022
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Rada obce bere na vědomí žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou k 31.12.2022 k bytu č. 12 v čp 122 v Koclířově od paní J.S. Koclířov. 
Žádost ze dne 12.12.2022. 

Usnesení 8/2022
Rada obce schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu bytu dle nájemní smlouvy ze dne 1.6.2004 včetně 7. dodatků s paní J.S. Koclířov 
dohodou k 31.12.2022 dle předloženého návrhu.   

Usnesení 9/2022
Rada obce schvaluje uzavření dohody o provedení práce (DPP) se sl. E.M. Koclířov na práce člen redakční rady Koclířovského zpravodaje za  
měsíční odměnu 500,-Kč, a to od 1.1.2023 – 31.12.2023. 

Usnesení 10/2022
Rada obce schvaluje uzavření dohody o provedení práce (DPP) s paní E.V. Koclířov na práce člen redakční rady Koclířovského zpravodaje za 
měsíční odměnu 500,-Kč, a to od 1.1.2023 – 31.12.2023. 

Usnesení 11/2022
Rada obce bere na vědomí podání žádosti o prodloužení žádosti o pronájem obecního bytu ze dne 27.12.2021 od paní J.J. Opatovec. Žádost  
ze dne 13.12.2022. 

Usnesení 12/2022
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 12 v čp 122 v Koclířově s paní M.P. Moravská Třebová, na dobu určitou od 
1.1.2023 do 31.12.2023 dle předloženého návrhu smlouvy a předpisu nájemného. 

Usnesení 13/2022
Rada obce bere na vědomí zprávu o zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce od Pardubického kraje – kú odbor finanční ze dne 
5.12.2022. 

Usnesení 14/2022
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od pana M.Z. Svitavy. Žádost ze dne 5.12.2022 bude zařazena do pořadníku.  
Zajistí místostarosta obce. 

Usnesení 15/2022
Rada obce bere na vědomí exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí. Jedná se o čp 129 v Koclířově + st.p.č. 279 a 
pozemky p.č. 1449 a 1453 ze dne 5.12.2022. 

Usnesení 16/2022
a) Rada obce uděluje souhlas zřizovatele příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola, okres Svitavy na získání finančního  

daru od Women for Women o.p.s. na projekt obědy pro děti dle žádosti ze dne 8.12.2022.
b) Rada obce uděluje souhlas příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola, okres Svitavy s použitím rezervního fondu ve 

výši 160 000,-Kč spojené s čerpáním dotace z ESF šablony III. 

Rada skončena: 18:37 hodin
Zapsal/a: Jiří Tesař
Ověřil/a: Ondřej Strnad

                                                                 Jiří Tesař                                                                                  Mojmír Paclík
                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce
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