
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 3/2023
ze schůze jednání rady obce konaného dne 03.02.2023 na OÚ Koclířov

Přítomni: p. Tesař, p. Prchal, p. Augusta, p. Strnad, p. Paclík
Omluveni: 
Hosté: 
Začátek: 18:04
Radu vede starosta obce.

Program – pořad jednání:
 1) Schválení programu - pořadu jednání rady obce č. 3.
 2) Přednesení ústní zprávy od starosty obce o plnění rady obce č. 2.
 3)  Schválení  vystavení  objednávky  na  výměnu  a  montáž  vchodových  dveří  na  čp  89  v Koclířově  dle  cenové  nabídky  č. 

NX24040A/Koclířov89 od společnosti Okna Svitavy CZ s.r.o. IČ: 05600219.
 4) Schválení vystavení objednávky na elektroinstalační práce pro přípravu VO, elektropříslušenství před KD a Areálem zdraví dle 

cenové nabídky spol. Lelek- elektroservis s.r.o., IČ: 07869886 ze dne 3.2.2023.
 5) Schválení vystavení objednávky na výměnu domácích telefonů v čp. 122 v Koclířově se spol. Lelek – elektroservis s.r.o. IČ: 

07869886 dle cenové nabídky ze dne 3.2.2023.
 6) Schválení uzavření darovací smlouvy se spol. Lelek – elektroservis s.r.o.  IČ: 07869886 na věcný dar ve výši 5 338,- Kč ve prospěch 

obce dle předloženého návrhu smlouvy.
 7) Schválení vystavení objednávky pro výkopové práce pro vložení kabelu VO (veřejného osvětlení) v Areálu zdraví a před KD čp. 134 

spol. ELPO s.r.o. IČ: 26005221 dle cenové nabídky ze dne 30.1.2023.
 8) Schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se spol. KALISAX s.r.o. IČ: 0560331 pro stavbu DOČOV 

pro čp. 197 Koclířov na pozemku p.č. 2647 k.ú. Koclířov na základě žádosti stavebníka ze dne 23.1.2023 (Čj. 132/2023/Ko).
 9) Žádost o koupi pozemků nově vzniklých dle GP č. 776-406/2022. Jedná se o nové pozemky p.č. 2124/20 a 2841/8 oba v k.ú. 

Koclířov. Žádost od pana P.B. a paní M.B. Klatovy (Žádost ze dne 30.1.2023).
10) Žádost od paní A.U. Koclířov ze dne 27.1.2023 na koupi nově vzniklého pozemku p.č. 2841/7 k.ú. Koclířov dle GP č. 776-406/2022.
11) Revokace usnesení č. 8 rady obce č. 2 ze dne 19.1.2023.
12) Schválení uzavření smlouvy o dílo se spol. Clean&Play s.r.o. IČ: 17922411 Brno, na dílo: „Regenerace plochy víceúčelového hřiště 

v Areálu zdraví v obci Koclířov“ dle předloženého návrhu – cena díla činí 133 950,- Kč bez DPH.
13) Schválení programu 1. Zasedání obce Koclířov, které bude svoláno na 24.2.2023 v KD na 17:00 hodin

 1) Úvod, zahájení
 2) Schválení programu ZO č. 1, volba ověřovatelů zápisu a mandátové komise 
 3) Schválení zápisu ZO č. 6 z roku 2022
 4) Zpráva o činnosti rady obce od č. 31/2022 do č. 3/2023
 5) Schválení uzavření DPP (dohody o provedení práce) se zastupitelem panem M.S. Koclířov na činnost „Domovník“ pro rok 2023
 6) a) Schválení záměru realizace projektu „Cyklostezka Svitavy – Koclířov“ a jeho spolufinancování z rozpočtu obce Koclířov.
     b) Schválení uzavření smlouvy o spolupráci s městem Svitavy, se sídlem T.G.Masaryka, Svitavy, IČ: 00277444 pro přípravu 

žádosti o dotaci 
 7) Dispozice s majetkem obce 
 8) Schválení OZV č. 1/2023 o nočním klidu 
 9) Změna jednacího řádu zastupitelstva obce 
10) Schválení podání žádosti na SPÚ ČR o bezúplatný převod pozemků 905/4, 969/3 k.ú. Koclířov.
11) Změna odměňování zastupitelů od 1.1.2023 – MV ČR
12) Diskuse a závěr

14) Záměr spol. DPS Domov Lucie, s.r.o. Brno, IČ: 09546499 o odkoupení pozemků p.č. 5053 a nově vzniklého 333/1 dle GP č. 772-
335/2022 oba v k.ú. Koclířov pro záměr výstavby penzionu pro seniory (DPS). Obci nabízí nově vzniklý pozemek p.č. 364/7 dle GP 
č. 772-335/2022 kde je komunikace obce Uk 20.

15) Schválení vystavení objednávky č. 14/2023 spol. Ulrich – Šplíchal, s.r.o. IČ: 27487849 na zalesňování, stavby oplocenek, úklid 
klestu, vyžívání, nátěr proti okusu zvěří.

16) Schválení uzavření nájemní smlouvy s paní E.B. Koclířov na část pozemku p.č. 390/15 k.ú. Koclířov (9 m2) dle předloženého 
návrhu dle žádosti ze dne 19.1.2023.

17) MŠMT – Novela zákona LEX Ukrajina IV (zákon č. 67/2022 Sb.) – předáno ředitelce ZŠ a MŠ DS dne 31.1.2023.
18) Oznámení o použití rezervního fondu od ředitelky ZŠ a MŠ Koclířov, IČ: 71009426.
19) Žádost ředitelky ZŠ a MŠ Koclířov, IČ: 71009426 o souhlas zřizovatele o uzavření MŠ v době letních prázdnin 2023. Žádost ze dne 

12.1.2023.
20) Krajský úřad Pardubického kraje – odbor školství Čj: KrÚ 1297/2023 ze dne 5.1.2023 – protokol OE/14/2022 – reakce ředitelky 

PaedDr. J.J. Čj: 88/2023/Ko.
21) Zpráva místostarosty pana M.P. (usn. č. 16 rady obce č. 1 ze dne 6.1.2023) o činnosti, provozu a ekonomiky příspěvkové 

organizace ZŠ a MŠ Koclířov, IČ: 71009426.
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22) Řešení zajištění nájemních smluv obecních pozemků, které užívají cizí vlastníci (úkol pro místostarostu, termín: ihned, více 
intenzivně pracovat na této věci).

23) Žádost o souhlas zřizovatele s uzavřením MŠ dne 3.2.2023 od ředitelky ZŠ a MŠ Koclířov, IČ: 71009426 ze dne 23.1.2023.
24) ČEZ a.s. – Záměr vybudování FVE a větrných elektráren na katastru obce.

Usnesení 1/2023
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 3.

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

Usnesení 3/2023
Rada obce schvaluje vystavení objednávky na dodávku a montáž vchodových dveří v čp. 89 v Koclířově spol. Okna Svitavy CZ s.r.o. IČ: 
05600219, Svitavy dle cenové nabídky č. NX24040A/Koclířov 89 ze dne 3.2.2023, cena díla činí 48 825,17 Kč bez DPH.

Usnesení 4/2023
Rada obce schvaluje vystavení objednávky na elektroinstalační práce – příprava pro zemní vedení VO v Areálu zdraví a před KD čp. 134 
v Koclířově spol. Lelek-elektroservis s.r.o. Dětřichov, IČ: 07869886 dle cenové nabídky ze dne 3.2.2023. Cena činí 123 189,- bez DPH.

Usnesení 5/2023
Rada obce schvaluje vystavení objednávky na výměnu systému domácích telefonů na čp. 122 v Koclířově spol.  Lelek-elektroservis  s.r.o. 
Dětřichov, IČ: 07869886 dle cenové nabídky ze dne 3.2.2023. Cena činí 44 466,- Kč bez DPH.

Usnesení 6/2023
Rada obce schvaluje uzavření darovací smlouvy se spol. Lelek- elektroservis s.r.o., Dětřichov, IČ: 07869886 na věcný dar ve výši 5  338,-Kč 
(televize Chiq L4067LX) na Obecní ples dle předloženého návrhu.

Usnesení 7/2023
Rada obce schvaluje vystavení objednávky na výkopové práce pro vložení kabelu VO (veřejného osvětlení) v  Areálu zdraví a před KD čp. 134 
v Koclířově spol. ELPO s.r.o., IČ: 26005221 dle cenové nabídky ze dne 30.1.2023.

Usnesení 8/2023
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností KALISAX s.r.o., Svitavy, IČ: 05603331  
na  stavbu  DOČOV  pro  čp.  197  v Koclířově.  Zatížení  se  týká  pozemku  p.č.  2647  k.ú.  Koclířov  dle  předloženého  návrhu  smlouvy  za 
jednorázovou úhradu ve výši 2 000,-Kč bez DPH.

Usnesení 9/2023
Rada obce bere na vědomí žádost o koupi pozemků (nově vzniklých) p.č. 2124/20 a 2841/8 k.ú. Koclířov dle GP č. 776-406/2022 od pana P.B.  
a paní M.B., oba bytem Klatovy. Žádost ze dne 30.1.2023 bude podstoupena na jednání zastupitelstva obce.

Usnesení 10/2023
Rada obce bere na vědomí žádost o koupi pozemku (nově vzniklého) p.č. 2841/4 v k.ú. Koclířov dle GP č. 776-406/2022 od paní A.U. Koclířov. 
Žádost ze dne 27.1.2022 bude podstoupena na jednání zastupitelstva obce.

Usnesení 11/2023
Rada obce revokuje usnesení č. 8 rady obce č. 2 ze dne 19.1.2023 v plném rozsahu.

Usnesení 12/2023
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo se spol. Clean&Play s.r.o. Brno, IČ: 17922411 na dílo: Regenerace plochy víceúčelového hřiště  
v Areálu zdraví v obci Koclířov za cenu 133 950,-Kč bez DPH dle předloženého návrhu.

Usnesení 13/2023
Rada obce schvaluje program 1. zasedání zastupitelstva obce, které proběhne dne 24.2.2023 v 17:00 v KD Koclířov.     

Usnesení 14/2023
Rada obce bere na vědomí záměr výstavby penzionu pro seniory od spol. DPS Domov Lucie s.r.o. Brno, IČ: 09546499 a žádost o odkoupení  
pozemků p.č. 5053 a 333/1 (části 422 m2) po oddělení GP č. 772-335/2022 a nabídce prodeje nově vzniklého pozemku 364/7 všechny v k.ú. 
Koclířov a souhlasí se zajištěním znaleckých posudků pro přípravu a prodej uvedených pozemků. Posudky zajistí spol. DPS Domov Lucie s.r.o. 
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Usnesení 15/2023
Rada obce schvaluje vystavení objednávky č. 14/2023 spol. Ulrich-Šplíchal, s.r.o. IČ: 27487849 na zalesnění, stavbu oplocenek, úklid klestu,  
vyžínání a nátěry proti okusu zvěří. 

Usnesení 16/2023
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy č. 1/2023 s paní E.B. Koclířov na část pozemku p.č. 390/15 v k.ú. Koclířov (9 m2) za roční nájemné 18,- 
Kč dle předloženého návrhu.

Usnesení 17/2023
Rada obce bere na vědomí sdělení od MŠMT Čj: MSMT – 3353/2023-1 „Novela zákona LEX Ukrajina IV (zákon č. 67/2022 Sb.) dne 31.1.2023  
přeposláno DS ředitelce ZŠ paní PaedDr. J.J.   

Usnesení 18/2023
Rada obce bere na vědomí oznámení od ředitelky ZŠ a MŠ Koclířov PaedDr. J.J. použití rezervního fondu – sdělení ze dne 23.1.2023 pro  
zjištěné nesrovnalosti čerpání rezervního fondu v roce 2022 ukládá místostarostovi panu M.P. předložit starostovi obce kompletní podrobné 
čerpání rezervního fondu v roce 2022 a to do 10.2.2023 do 14:00 hodin. 

Usnesení 19/2023
Rada obce neschvaluje uzavření MŠ v době letních prázdnin 2023 a to od 17.7. do 13.8.2023. MŠ je služby rodičům a navrhuje max. 14 dní  
s tím, že se učitelky prostřídají v čerpání dovolené. Předložit nový termín zřizovateli. Zajistí místostarosta pan M.P.

Usnesení 20/2023
Rada obce bere na vědomí protokol OE/14/2022 z Krajského úřadu Pardubického kraje oboru školství Čj: Kr. Ú 1297/2023 a nápravná opatření 
ředitelky ZŠ a MŠ Koclířov paní PaedDr. J.J. ze dne 12.1.2023 – Čj. 88/2023/Ko.

Usnesení 21/2023
Rada obce bere na vědomí předložení písemných zpráv od místostarosty obce pana M.P. (úkol rady usn. č. 16 rady obce č. 1 ze dne 6.1.2023)  
o činnosti, provozu a ekonomice ZŠ, MŠ a ŠJ – příspěvkové organizace obce, IČ: 71009426. Úkol nesplněn – trvá. 

Usnesení 22/2023
Rada obce ukládá místostarostovi panu M.P. zajistit a připravit návrhy nových smluv o nájmu všech obecních pozemků, které užívají cizí osoby.  
Zintenzivnit pracovní nasazení (k dispozici má zaměstnankyni obce paní E.P.) každou radu předá zprávu o připravených smlouvách, záměrech,  
termín: ihned.

Usnesení 23/2023
Rada obce schvaluje uzavření MŠ dne 3.2.2023 na základě žádosti ředitelky paní PaedDr. J.J. ze dne 23.1.2023. 

Usnesení 24/2023
Rada obce bere na vědomí nabídku záměru spol. ČEZ a.s. výstavby FVE o výkonu cca 7,5 kWh na pozemcích Agro 2000 (pozemky vlevo od 
komunikace na Vysoké Pole. Dále výstavbu větrných elektráren – 3 ks na pozemcích od starého letiště vpravo.  

Rada skončena: 21:10 hodin
Zapsal/a: Jiří Tesař
Ověřil/a: Mojmír Paclík 

                                                                 Jiří Tesař                                                                                  Mojmír Paclík
                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce
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