
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 4/2023
ze schůze jednání rady obce konaného dne 17.02.2023 na OÚ Koclířov

Přítomni: p. Tesař, p. Prchal, p. Strnad, p. Paclík
Omluveni: p. Augusta
Hosté: p. PaedDr. J.J. – ředitelka ZŠ a MŠ Koclířov, z.s. – k bodu č.2 a, b programu rady obce – odešla v 16:48 hodin  
Začátek: 16:00
Radu vede starosta obce.

Program – pořad jednání:
 1) Schválení programu - pořadu jednání rady obce č. 4.
 2) Projednání žádosti o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku od ředitelky PaedDr. J.J. ze dne 10.2.2023 Čj. 234/2023/Ko za  

její přítomnosti.
 3) Přednesení ústní zprávy od starosty obce o plnění rady obce č. 3.
 4)  Schválení  uzavření  smlouvy o poskytnutí  dotace  č.  1/2023 z rozpočtu obce pro JK Milan Beneš Koclířov,  z.s.  IČ:  22750363 

(neinvestiční dotace) na podporu činnosti spolku jezdeckého klubu v roce 2023 ve výši 20 000,-Kč.
 5) Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 2/2023 z rozpočtu obce pro paní R.S. Koclířov (neinvestiční dotace) na podporu 

činnosti jezdeckého spolku v roce 2023 ve výši 5 000,-Kč.
 6) Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 3/2023 z rozpočtu obce pro sportovní klub FC Koclířov, IČ: 49326945 

(neinvestiční dotace) na podporu činnosti spolku v roce 2023 ve výši 35 000,-Kč.
 7) Žádost o odkup pozemků p.č. 2615/85 a 2615/86 v k.ú. Koclířov nově vzniklých dle GP č. 783-617/2022 od paní O.L. Koclířov ze dne 

10.2.2023.
 8) Schválení rozpočtového opatření č. 2/2023.
 9) Žádost o odkoupení pozemků p.č. 2081/1, 2081/2 a nově vzniklých pozemků 2124/4 vše v k.ú. Koclířov dle GP č. 776-406/2022 od 

paní S.B. Koclířov ze dne 6.2.2023.
10) Žádost o odkoupení pozemků p.č. 1471/5 v k.ú. Koclířov nově vzniklého dle GP č. 790-349/2022 od od pana J.K. a pana T.K. 

Koclířov ze dne 6.2.2023.
11) Žádost o odkoupení pozemku p.č. 1471/7 k.ú. Koclířov nově vzniklého dle GP č. 790-349/2022 od paní A.W. a pana F.W. Koclířov ze 

dne 6.2.2023.
12) Dopis – žádost o obecní byt od pana A.P. ze dne 9.2.2023 Čj: 231/2023/Ko.
13) Schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2025516/SOBS 

VB/02 se spol. ČEZ DISTRIBUCE a.s., IČ: 24729035 přípojka NN p.č. 2649/3 v k.ú. Koclířov za cenu 2 000,-Kč + DPH, dle 
předloženého návrhu. 

14) Oznámení radě obce od zaměstnance paní E.P. ze dne 16.2.2023 Čj: 247/2023/Ko.
15) Žádost o odkup pozemků p.č. 1471/6 nově vzniklý dle GP č. 790-349/2022 od manželů P. Koclířov, ze dne 6.2.2023.
16) Schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ZTI (Dolestav SY s.r.o.) fotbalových kabin SK FC Koclířov 

Usnesení 1/2023
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 4.

Usnesení 2/2023
a) Rada obce bere na vědomí žádost o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku od ředitelky PaedDr. J.J. ze dne 10.2.2023 – Čj.  

234/2023/Ko, dále vyjádření se k dopisu zřizovatele na základě usnesení č. 19 rady obce ze dne 3.2.2023 ve věci uzavření MŠ  
v době letních prázdnin, předložení čerpání rezervního fondu v roce 2022 ze dne 10.2.2023 – Čj. 235/2023/Ko a žádost o použití  
prostředků pro úhradu 237 119,-Kč Pardubickému kraji dle výzvy Čj. KrÚ 13671/2023OŠ – žádost ze dne 17.2.2023 Čj. 260/2023/Ko.

b) Rada obce schvaluje použití finančních prostředků příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Koclířov, okres Svitavy 
IČ: 71009426 ve výši 102 000,-Kč z fondu investic a rezervního fondu a zbývající částky ve výši 135 119,-Kč z prostředků pro provoz 
školy poskytované zřizovatelem na vrácení neoprávněně použitých prostředků v roce 2021 na základě výzvy Čj. KrÚ 13671/2023OŠ 
Pardubickému kraji. Termín ihned. Zajistí starosta a ředitelka ZŠ a MŠ.

c) Rada obce schvaluje  odebrat  z náplně činnosti  radního obce oblast  „školství“  místostarostovi panu M.P. Oblast školství  přebírá 
starosta obce. Termín: ihned.

Usnesení 3/2023
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu obce o plnění rady č. 3 od starosty obce. Úkoly místostarosty obce dle usn. 18 a 19 rady obce č. 3 ze 
dne 3.2.2023 doložila ředitelka ZŠ a MŠ Koclířov paní PaedDr. J.J. Úkol dle kontroly v  usnesení č. 21 rady obce č. 3 dne 3.2.2023 – není 
splněno.

Usnesení 4/2023
Rada obce uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 1/2023 (neinvestiční dotace) s  JK Milan Beneš Koclířov, z.s. IČ: 22750363 na podporu 
činnosti spolku jezdeckého klubu v roce 2023 z rozpočtu obce ve výši 20 000,-Kč dle předloženého návrhu.
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Usnesení 5/2023
Rada  obce  schvaluje  uzavření  smlouvy  o  poskytnutí  dotace  č.  2/2023  (neinvestiční  dotace)  s paní  R.S.  Koclířov  na  podporu  činnosti 
jezdeckého sportu v roce 2023 z rozpočtu obce ve výši 5 000,-Kč dle předloženého návrhu.

Usnesení 6/2023
Rada obce schvaluje  uzavření  smlouvy  o  poskytnutí  dotace  č.  3/2023 (neinvestiční  dotace)  se sportovním klubem FC Koclířov,  z.s.  IČ:  
49326945 na podporu činnosti spolku v roce 2023 z rozpočtu obce ve výši 35 000,-Kč dle předloženého návrhu.  Starosta obce J.T. upozornil 
na střet zájmů jeho osoby před hlasováním.

Usnesení 7/2023
Rada obce bere na vědomí žádost o koupi pozemků p.č. 2615/85 a 2615/86 nově vzniklých dle GP č. 783-617/2022 v  k.ú. Koclířov od paní O.L. 
Koclířov ze dne 10.2.2023. Žádost bude podstoupena na jednání zastupitelstva obce.

Usnesení 8/2023
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2023 dle předloženého návrhu.

Usnesení 9/2023
Rada obce bere na vědomí žádost o koupi pozemků p.č. 2081/1; 2081/2 a nově vzniklých pozemků p.č. 2124/21 a 2841/4 dle GP č. 776-
406/2022 všechny v k.ú. Koclířov od sl. S.B. Koclířov ze dne 6.2.2023. Žádost bude podstoupena na jednání zastupitelstva obce.

Usnesení 10/2023
Rada obce bere na vědomí žádost o koupi pozemků p.č. 1471/5 nově vzniklého dle GP č. 790-349/2022 v  k.ú. Koclířov od pana J.K. a pana 
T.K. oba bytem Koclířov ze dne 6.2.2023. Žádost bude podstoupena na jednání zastupitelstva.

Usnesení 11/2023
Rada obce bere na vědomí žádost o koupi pozemku p.č. 1471/7 nově vzniklého dle GP č. 790-349/2022 k.ú. Koclířov od paní A.W. a pana 
F.W. oba bytem Koclířov ze dne 6.2.2023. Žádost bude podstoupena na jednání zastupitelstva obce.

Usnesení 12/2023
Rada obce bere na vědomí dopis od pana A.P. ze dne 9.2.2023.

Usnesení 13/2023
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV_12_2025516/SOBS 
VB/02  se  spol.  ČEZ  DISTRIBUCE,  a.s.  IČ:  24729035  pro  novou  přípojku  NN p.č.  2649/3  k.ú.  Koclířov  za  cenu  2 000,-Kč  +  DPH dle 
předloženého návrhu.

Usnesení 14/2023
Rada obce bere na vědomí oznámení radě obce od zaměstnance obce paní E.P. ze dne 16.2.2023.

Usnesení 15/2023
Rada obce bere na vědomí žádost o koupi pozemku p.č. 1471/6 nově vzniklého pozemku dle GP č. 790-349/2022 od paní I.P. a pana L.P.  
Koclířov ze dne 6.2.2023. Žádost bude podstoupena na jednání zastupitelstva obce. 

Usnesení 16/2023
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu rekonstrukce ZTI fotbalových kabin SK FC Koclířov se spol. Dolestav  
SY s.r.o., IČ: 27785874 dle předloženého návrhu. Nová cena díla se navýšila o 6  401,13Kč bez DPH. Celková cena činí 934 691,28Kč bez 
DPH.

Rada skončena: 18:15 hodin
Zapsal/a: Jiří Tesař
Ověřil/a: Ondřej Strnad 
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                                                                 Jiří Tesař                                                                                  Mojmír Paclík
                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce

3


