
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 1/2023
ze schůze jednání rady obce konaného dne 06.01.2023 na OÚ Koclířov

Přítomni: p. Tesař, p. Paclík, p. Prchal, p. Augusta, p. Strnad/
Omluveni: 
Hosté: 
Začátek: 16:00
Radu vede starosta obce.

Program – pořad jednání:
 1) Schválení programu - pořadu jednání rady obce č. 1.
 2) Přednesení ústní zprávy od starosty obce o plnění rady obce č. 32 z roku 2022.
 3) Schválení uzavření darovací smlouvy se spol. Dolestav SY s.r.o., IČ: 27785874 Svitavy, o poskytnutí finančního daru na Obecní  

ples ve výši 10 000,- Kč dle předloženého návrhu smlouvy.
 4) Schválení uzavření darovací smlouvy na věcný dar se spol. Kozák Svitavy s.r.o., IČ: 27540316 o poskytnutí darů pro Obecní ples ve 

výši 3500,-Kč bez DPH dle předloženého návrhu smlouvy.
 5) Schválení směrnice pro provedení inventarizace k 31.12.2022 dle předloženého návrhu.
 6) Žádost o odkoupení pozemkových parcel p.č. 691/ a 691/2 obě v k.ú. Koclířov od paní L.K. Koclířov. Žádost ze dne 2.1.2023.
 7) Vzetí na vědomí: Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace od Národní sportovní agentury, ident. číslo 162D51100A082 

název akce: 00276839 – Koclířov- fotbalové hřiště-technické zhodnocení-výše dotace činí 800 000,-Kč.
 8) Žádost o pronájem obecního bytu od paní E.F. Koclířov, ze dne 2.1.2023.
 9) Schválení uzavření objednávky pro dokumentaci (stupeň DSP+DPS) na akci – Cyklostezka Svitavy- Koclířov od Ing. R.L., IČ: 

15014894 dle cenové nabídky ze dne 20.12.2022.
10) Schválení podání žádosti o dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v roce 2023 na dotační program „Podpora 

přípravy cyklostezek a cyklotras v Pardubickém kraji“ na projekt Cyklostezka Svitavy – Koclířov (stupeň DSP+DPS).  
11) Schválení objednávky na těžební práce, přibližování a manipulaci s dřevní hmotou pro rok 2023 dle doporučení hodnotící, 

výběrové a doporučující komise. 
12) Schválení uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s panem J.R. Koclířov na služebnost kanalizačního odtoku z ČOV v rozsahu 

vymezeného GP č. 787-172/2022 k tíži služebného pozemku p.č. 2615/1 k.ú. Koclířov dle předloženého návrhu smlouvy za cenu 
1000,-Kč+ DPH (dle zásad pro stanovení ceny na zřízení věcných břemen a služebnosti).

13) Schválení uzavření dohod o provedení práce dle předložených návrhů pro rok 2023 (účinnost od 1.1.-31.12.2023)
- DPP s panem S.C. Koclířov – provoz kotelny v čp. 54
- DPP s panem M.Č. Koclířov – provoz kotelny v čp. 140(89,122,123)
- DPP s panem A.V. Koclířov – provoz kotelny čp. 103
- DPP s paní M.V. Koclířov – provoz kotelny v čp. 128 a čp. 130
- DPP s paní M.P. Koclířov – domovník na čp. 140 (v Koclířově)
- DPP s paní B.R. Koclířov – domovník na čp. 100 (v Koclířově)
- DPP s paní J.S. Koclířov – domovník na čp. 89 (v Koclířově)
- DPP s panem M.Č. Koclířov – provoz víceúčelového hřiště a areálu zdraví
- DPP s paní M.V. Koclířov – na úklid spol. prostor v čp. 103 (v Koclířově)
- DPP s paní M.V. Koclířov - na roznos obecního zpravodaje
- DPP s panem M.B. Vendolí – na zpracování kroniky obce
- DPP s panem P.H. Koclířov – na zednické práce pro obec
- DPP s panem J.P. Svitavy – na opravu vozového parku obce Koclířov
- DPP s panem F.S. Radiměř – na opravu vozového parku obce Koclířov 
14) Schválení rozpočtového opatření č. 15/2022 dle předloženého návrhu.
15) Schválení uzavření smlouvy o nájmu bytu s paní J.J. a panem J.J. oba bytem Opatovec k bytu č. 13 v čp. 122 v Koclířově na 

dobu určitou a to od 15.1.2023 do 31.12.2023 dle předloženého návrhu smlouvy a předpisu nájemného.
16) Úkol pro místostarostu obce pana M.P. – písemně na každou radu předložit zprávu o činnosti příspěvkové organizace Základní 

škola a mateřská škola Koclířov, okres Svitavy, vše co se týká provozu, činnosti a ekonomiky (ZŠ,MŠ a ŠJ).
17) Zpráva místostarosty obce pana M.P. ve věci předání skladu potravin a agendy vedoucí školní jídelny (pa paní V.S.)
18) Řešení dlužníků nájmů paní P.M. Koclířov.

Usnesení 1/2023
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 1.

Usnesení 2/2023
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění rady č. 32 z roku 2022.

Usnesení 3/2023
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Rada obce schvaluje uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru na akci: „Obecní ples“ se spol. Dolestav SY s.r.o. IČ: 27785874  
Svitavy ve výši 10 000,-Kč dle předloženého návrhu smlouvy.

Usnesení 4/2023
Rada obce schvaluje uzavření darovací smlouvy na věcné dary na akci:  „Obecní ples“  se spol.  Kozák Svitavy s.r.o.  IČ: 27540316 zboží  
v částce 3 500,- Kč bez DPH dle předloženého návrhu smlouvy.

Usnesení 5/2023
Rada obce schvaluje směrnici pro provedení inventarizace k 31.12.2022 (majetek obce Koclířov) dle předloženého návrhu směrnice.

Usnesení 6/2023
Rada obce bere na vědomí žádost o odkoupení pozemkových parcel (pč. 691/1 a 691/2 oba v k.ú. Koclířov) od paní L.K. Koclířov, žádost ze 
dne 2.1.2023.

Usnesení 7/2023
Rada obce bere na vědomí registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace od Národní sportovní agentury ident. číslo: 162D51100A082 název 
akce:00276839 – Koclířov – fotbalové hřiště – technické zhodnocení. Výše dotace činí 800 000,-Kč.

Usnesení 8/2023
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od paní E.F. Koclířov ze dne 2.1.2023.

Usnesení 9/2023
Rada obce schvaluje uzavření objednávky na zpracování projektové dokumentace na akci: „Cyklostezka Svitavy-Koclířov (stupeň DSP+DPS)  
s Ing. R.L. IČ: 15014894, Pardubice dle cenové nabídky včetně nabídky pro město Svitavy ze dne 20.12.2022.

Usnesení 10/2023
Rada obce schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v roce 2023 na dotační program „Podpora přípravy 
cyklostezek a cyklotras v Pardubickém kraji“ pro projekt: Cyklostezka Svitavy- Koclířov (stupeň DSP+DPS).

Usnesení 11/2023
Rada obce schvaluje vystavení objednávky na těžební práce, přibližování a manipulaci s  dřevní hmotou pro rok 2023 se spol. Urlich- Šplíchal 
s.r.o. IČ: 27487849 Brno, na základě doporučení hodnotící, výběrové a doporučující komise. 

Usnesení 12/2023
Rada obce  schvaluje  uzavření  smlouvy  o  zřízení  služebnosti  s panem J.R.  Koclířov  na zřízení  služebnosti  kanalizačního  odtoku  z ČOV 
v rozsahu dle GP č. 787-172/2022 potvrzení k.ú. pro Pardubický kraj ve Svitavách k tíži služebného pozemku p.p.č 2615/1 k.ú. Koclířov za 
jednorázovou náhradu ve výši 1 000,-Kč bez DPH dle obecních zásad.

Usnesení 13/2023
Rada obce schvaluje uzavření dohod o provedení práce (DPP) s těmito fyzickými osobami od 1.1.2023 do 31.12.2023:

a) DPP s panem S.C. Koclířov na topičské práce a provoz kotelny v čp. 54 za 2500,-Kč měsíčně.
b) DPP s panem M.Č. Koclířov na topičské práce a provoz kotelny v čp. 140 za 4500,- Kč měsíčně (popřípadě záskok na kotelnách v čp. 

89,122,123).
c) DPP s panem A.V. Koclířov na topičské práce a provoz kotelny v čp. 103 za 2500,-Kč měsíčně.
d) DPP s paní M.V. Koclířov na topičské práce a provoz kotelny v čp. 128 za 5000,-Kč měsíčně a 700,-Kč měsíčně za čp. 130.
e) DPP s paní M.P. Koclířov za práce domovníka v čp. 140 za 500,-Kč měsíčně.
f) DPP s paní B.R. Koclířov za práce domovníka v čp. 100 za 500,-Kč měsíčně.
g) DPP s paní J.S. Koclířov za práce domovníka v čp. 89 za 500,-Kč měsíčně.
h) DPP s panem M.Č. Koclířov za práce spojené s provozem víceúčelového hřiště a areálu zdraví za 3500,-Kč měsíčně.

      ch)     DPP s paní M.V. Koclířov za práce spojené s úklidem společných prostor v čp. 103 za 500,-Kč měsíčně.
i) DPP s paní M.V. Koclířov za práce – doručování Koclířovského zpravodaje za 2200,-Kč měsíčně.
j) DPP s panem M.B. Vendolí za práce spojené s obecní kronikou (zpracování stránek a vedení kroniky za cenu 200,-Kč za 1 stránku.
k) DPP s panem P.H. Koclířov za zednické práce za cenu 250,-Kč/hodinu.
l) DPP s panem J.P. Svitavy za práce spojené s opravami obecního vozového parku obce Koclířov. 
m) DPP s panem F.S. Radiměř za práce spojené s opravami vozového parku obce Koclířov za cenu 250,-Kč/hodinu.

Před hlasováním upozornil starosta obce pan J.T. na možný střet zájmů jeho osoby v případě DPP u pana P.H. 
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Usnesení 14/2023
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2022.

Usnesení 15/2023
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu s paní J.J. a panem J.J., oba bytem Opatovec k bytu č. 13 v čp. 122 v Koclířově na dobu 
určitou a to od 15.1.2023 do 31.12.2023 dle předloženého návrhu smlouvy a předpisu nájemného.

Usnesení 16/2023
Rada obce ukládá místostarostovi obce panu M.P. předkládat na každou 1. radu v  měsíci písemnou zprávu o činnosti provozu příspěvkové 
organizace Základní škola a mateřská škola Koclířov, okres Svitavy vše, co se týká činnosti, provozu a ekonomiky ZŠ, MŠ a ŠJ. 

Usnesení 17/2023
Rada obce bere na vědomí zprávu od místostarosty o předání skladu potravin a agendy školní jídelny.

Usnesení 18/2023
Rada obce bere na vědomí zprávu od místostarosty o stavu dlužného nájmu na bytě nájemníka paní P.M., byt v 1.NP v čp. 100 v Koclířově.

Rada skončena: 18:20 hodin
Zapsal/a: Jiří Tesař
Ověřil/a: Mojmír Paclík

                                                                 Jiří Tesař                                                                                  Mojmír Paclík
                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce
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