
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 2/2023
ze schůze jednání rady obce konaného dne 19.01.2023 na OÚ Koclířov

Přítomni: p. Tesař, p. Prchal, p. Augusta, p. Strnad, p. Paclík- odešel v 17:55
Omluveni: 
Hosté: 
Začátek: 16:00
Radu vede starosta obce.

Program – pořad jednání:
 1) Schválení programu - pořadu jednání rady obce č. 2.
 2) Přednesení ústní zprávy od starosty obce o plnění rady obce č. 1.
 3) Schválení rozpočtového opatření č. 1/2023.
 4) Schválení vystavení objednávky na přípravu a podání žádosti na opravu kříže p.č. 5239 k.ú. Koclířov od Europroject dotace, IČ: 

88265510, Boskovice dle nabídky ze dne 18.1.2023.
 5) Schválení sazebníku úhrad licenčních odměn za poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím pro rok 

2023 – dle předloženého návrhu.
 6) Plnění rozpočtu obce – měsíční výkaz FIN 2-12M za 12/2022.
 7) Schválení následného sloučení lesních pozemků p.č. 2113/3, 2113/4 a 2113/5 všechny v k.ú. Koclířov s pozemkem p.č. 2157/1 k.ú. 

Koclířov kde sloučením bude odstraněna existence lesního pozemku nevhodného tvaru.
 8) Schválení vystavení objednávky na regeneraci víceúčelového hřiště v Areálu zdraví od spol. Clean & Play s.r.o., IČ: 17922421 dle 

nabídky ze dne 16.1.2023. 
 9) Schválení dohody o dotaci: SZIF – reg. číslo:22/007/19210/453/113/003950 zvací dopis k podpisu dohody o poskytnutí dotace 

z programu rozvoje venkova ČR – název projektu: „Doplnění mobiliáře v obci Koclířov.
10) Schválení nabídky na dotační projektové poradenství na akci: „Vybudování sběrného dvora – obec Koclířov“ se spol. Erste 

Grantika Advisory a.s., Brno, IČ: 25597001 dle cenové nabídky ze dne 12.1.2023. 
11) Žádost o příspěvek do soutěže o ceny na Hasičský ples od SDH Koclířov – žádost ze dne 9.1.2023. 
12) Schválení uzavření smluv o dodávce pitné vody se spol. Vodárenská Svitavy s.r.o., IČ: 27549704, Hradec nad Svitavou: Smlouva č. 

20222070 pro čp. 134, č. 20222080 pro čp. 130, č. 20222430 – st. pč. 320/3, č. 20222460 pro čp. 122- zahrada, č. 20222290 pro čp. 122, 
č. 20222470 pro st.pč. 319/1 všechny v Koclířově dle předložených návrhů. 

13) Žádost o pronájem obecního bytu v čp. 122 od pana K.S. Koclířov. Žádost ze dne 18.1.2023.
14) Schválení uzavření dohody o provedení práce (DPP) s paní H.B. Koclířov na práce: domovník v čp. 243 v Koclířově na dobu 

určitou a to od 1.2.2023 do 31.12.2023 za měsíční odměnu ve výši 500,-Kč dle předloženého návrhu.
15) Žádost o změnu nájemní smlouvy na byt č. 54/1 v domě čp. 54 v Koclířově od paní V.Š. Koclířov a pana S.C. Koclířov. Žádost ze 

dne 11.1.2023.
16) Schválení dohody o ukončení nájmu bytu č. 54/1 v čp. 54 v Koclířově ke dni 31.1.2023 s paní V.Š.
17) Schválení uzavření smlouvy o nájmu bytu s panem S.C. Koclířov na byt č. 54/1 v čp. 54 v Koclířově na dobu určitou a to od 

1.2.2023 do 31.12.2023 dle předloženého návrhu smlouvy a předpisu nájemného.
18) Schválení uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 28.1.12020 k bytu č. 1 v čp. 243 s paní Ž.K., žádost ze dne 18.1.2023. 

Dle předloženého návrhu smlouvy a předpisu nájemného. 
19) Schválení uzavření dodatku č. 11 k nájemní smlouvě ze dne 1.10.2013 k bytu č. 5 čp. 243 s panem R.Z. a paní A.Z. dle 

předloženého návrhu smlouvy a předpisu nájemného.
20) Schválení uzavření dodatku č. 8 k nájemní smlouvě ze dne 1.2.2016 k bytu č. 2 v čp. 243 Koclířov s panem P.S. dle předloženého 

návrhu smlouvy a předpisu nájemného.
21) Schválení uzavření objednávky na administraci a vedení dotace včetně ZVA od NSA na projekt Koclířov-fot.hřiště-

techn.zhodnocení  č. 162D51100A082 s Ing. B.V. Svitavy, IČ: 13172174. 

Usnesení 1/2023
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 2.

Usnesení 2/2023
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění rady č. 1 (není dořešeno usn. č. 8/rada č. 1/2023 – zajistí místostarosta).

Usnesení 3/2023
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2023 dle předloženého návrhu.

Usnesení 4/2023
Rada obce schvaluje vystavení objednávky spol. Europroject dotace, IČ: 88265510, Boskovice na přípravu a podání žádosti o dotaci na projekt  
oprava litinového kříže na p.č. 5239 k.ú. Koclířov za cenu 19 000,-Kč bez DPH dle conové nabídky ze dne 18.1.2023.
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Usnesení 5/2023
Rada obce schvaluje sazebník úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím platný 
pro rok 2023 dle předloženého návrhu.

Usnesení 6/2023
Rada obce bere na vědomí plnění rozpočtu dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M za 12/2022.

Usnesení 7/2023
Rada obce schvaluje, že v případě realizace směny pozemků, která je připravována s Lesy České republiky, s.p. kdy obec Koclířov se stane 
vlastníkem pozemků 2113/3, 2113/4 a 2113/5 nově vzniklých dle GP č. 761-47/2022 v k.ú. Koclířov, budou tyto pozemky po převedení do 
majetku obce Koclířov následně sloučeny s pozemkem p.č. 2157/1 v k.ú. Koclířov do jednoho celku. Sloučením pozemku bude odstraněna 
existence lesního pozemku nevhodného tvaru, který by směnou vznikl.

Usnesení 8/2023
Rada obce schvaluje vystavení objednávky spol. Clean&Play s.r.o., IČ: 17922411 na regeneraci plochy víceúčelového hřiště v Areálu zdraví za 
cenu 133 950,-Kč bez DPH dle cenové nabídky ze dne 16.1.2023.

Usnesení 9/2023
Rada obce schvaluje  podpis  dohody o  dotaci  POV ČR od SZIF  –  zvací  dopis  reg.  číslo:  22/007/19210/453/113/003950  název projektu: 
„Doplnění mobiliáře v obci Koclířov“ (dotace POV ČR).

Usnesení 10/2023
Rada obce schvaluje uzavření objednávky (SOD) se společností Erste Grantika Advisory a.s., IČ: 25597001, na dotační projektové poradenství  
na akci: Vybudování sběrného dvora – obec Koclířov“ dle cenové nabídky ze dne 12.1.2023.

Usnesení 11/2023
Rada obce schvaluje poskytnutí věcných darů SDH Koclířov ve výši 3 000,-Kč na Hasičský ples (18.2.2023).

Usnesení 12/2023
Rada obce schvaluje uzavření smluv o dodávce pitné vody se společností Vodárenská Svitavy s.r.o., IČ: 27549704- jedná se o tyto smlouvy – 
dle předložených návrhů:

- 20222070 - objekt čp. 134 Koclířov
- 20222080 – objekt čp. 130 Koclířov
- 20222430 – st. p. č. 320/3 Koclířov
- 20222460 – zahrada u čp. 122 Koclířov
- 20222290 – objekt čp. 122 Koclířov
- 20222470 – st. p. č. 329/1 Koclířov

Usnesení 13/2023
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu (čp. 122) od pana K.S. Koclířov. Žádost ze dne 18.1.2023 – zajistí místostarosta.  

Usnesení 14/2023
Rada obce schvaluje uzavření dohody o provedení práce s paní H.B. Koclířov na práce a pozici: domovník v čp. 243 v Koclířově na dobu 
určitou a to od 1.2.2023 do 31.12.2023 dle předloženého návrhu za měsíční odměnu ve výši 500,-Kč. 

Usnesení 15/2023
Rada obce bere na vědomí žádost o změnu nájemní smlouvy na byt č. 54/1 v čp 54 v Koclířově od paní V.Š. a pana S.C. oba bytem Koclířov.

Usnesení 16/2023
Rada obce schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu bytu dle nájemní smlouvy ze dne 30.5.2019 s paní V.Š. Koclířov k 31.1.2023 (jedná 
se o byt č. 54/1 v čp. 54 Koclířov) (zajistí místostarosta – ihned).

Usnesení 17/2023
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 54/1 v čp. 54 v Koclířově s panem S.C. na dobu určitou a to od 1.2.2023-do 31.12.2023 
dle předloženého návrhu smlouvy a předpisu nájemného.
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Usnesení 18/2023
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 28.1.2020 s paní Ž.K. a to na dobu určitou od 1.2.20223 do 31.7.2023. 
Jedná se o byt č. 1 v čp. 243 v Koclířově. Na tento byt není jiný vhodný uchazeč. (dle předloženého návrhu smlouvy a předpisu nájemného.

Usnesení 19/2023
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 11 k nájemní smlouvě ze dne 1.10.2013 s panem R.Z. a paní A.Z. na dobu určitou a to od 1.2.2023 
do 31.7.2023. Jedná se o byt č. 5 v čp. 243 v Koclířově. Na tento byt není jiný vhodný uchazeč (dle předloženého návrhu smlouvy a předpisu 
nájemného). 

Usnesení 20/2023
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 8 k nájemní smlouvě ze dne 1.2.2016 s panem P.S. na dobu určitou a to od 1.2.2023 do 31.7.2023. 
Jedná se o byt č. 2 v čp. 243 v Koclířově. Na tento byt není jiný vhodný uchazeč (dle předloženého návrhu smlouvy a předpisu nájemného). 

Usnesení 21/2023
Rada obce schvaluje vystavení objednávky na zajištění dotačního managementu a administrace projektu včetně ZVA k projektu KA 21-00273 – 
s názvem 00276839 – Koclířov – fotbalové hřiště – technické zhodnocení – ID Č. 162D51100A082 od NSA s Ing. B.V. Svitavy, IČ: 13172174 za 
cenu 19 500,-Kč bez DPH.

Rada skončena: 18:45 hodin
Zapsal/a: Jiří Tesař
Ověřil/a: Ondřej Strnad

                                                                 Jiří Tesař                                                                                  Mojmír Paclík
                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce
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