
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 5/2023
ze schůze jednání rady obce konaného dne 28.02.2023 na OÚ Koclířov

Přítomni: p. Tesař, p. Strnad, p. Večerek, p. Prchal
Omluveni: p. Augusta - nemoc
Hosté: 
Začátek: 16:30
Radu vede starosta obce.

Program – pořad jednání:
 1) Schválení programu - pořadu jednání rady obce č. 5.
 2) Přednesení ústní zprávy od starosty o plnění rady obce č. 4.
 3) Schválení objednávky na administraci projektu spolufinancovaného z ministerstva financí „Rekonstrukce ústředního vytápění 

v objektu základní školy Koclířov čp. 123“ s paní M.V., IČ: 88265510, Kpt. Jaroše, Boskovice dle cenové nabídky ze dne 17.2.2023
     - Příprava a podání žádosti o dotaci – 25 000,-Kč bez DPH (30 250,-Kč s DPH)
     - Příprava a zpracování výběrového řízení zakázky malého rozsahu na stavební práce (zákon č. 134/2016 Sb.) – 33 000,-Kč bez DPH 

(39 930,-Kč s DPH).
 4)  Schválení  finančního  příspěvku  do sdruženého  fondu  –  smlouva  o  sdružování  prostředků  na  nákup  výměnného fondu  pro  

knihovny v regionu Pardubice s Městskou knihovnou ve Svitavách, IČ: 75003171 na dobu určitou 1.1.2023- 31.12.2023 na částku 
2000,-Kč.

 5) Žádost o slevu na nájemném od paní L.P. Koclířov ze dne 27.2.2023.
 6) Schválení rozpočtového opatření č. 3/2023.
 7) Schválení uzavření dodatku č. 11 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 30.11.2005. Úprava smluvních vztahů a výše 

nájemného.
 8) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce od ZO SPCCH Svitavy ze dne 16.2.2023.
 9) Žádost o pronájem obecních pozemků od pana Ing. L.M. bytem Chýně, ze dne 7.2.2023.
10) Schválení uzavření nájemní smlouvy č. 2/2023 na pronájem pozemků p.č. 1140, p.č. 1158-část 225 m2, 2615-část 155 m2 s panem 

Ing. L.M. dle předloženého návrhu.
11) Žádost od ředitelky ZŠ a MŠ Koclířov o zajištění výměny žaluzií dle cenové nabídky ze dne 27.2.2023. Za cenu 20 300,-Kč (bez 

DPH).
12) Schválení DPP (dohody o provedení práce) s ředitelkou ZŠ a MŠ Koclířov PaedDr. J.J. na vedení projektu/projektový manažer 

projektu č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0004423 dle předloženého návrhu.
13) Žádost o poskytnutí finančního daru – Rodinné integrační centrum Pardubice, IČ: 27026728. Žádost ze dne 16.2.2023.
14) Schválení ukončení dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 103N03/19 – včetně smlouvy na pozemek p.č 1282/3 v k.ú. Koclířov 

s Česká republika Státní pozemkový úřad, IČ: 01312774.
15) Schválení uzavření pracovní smlouvy s paní V.M. Koclířov, na pracovní pozici dělník v údržbě obce dotované místo přes ÚP 

Svitavy.
16) Oznámení od JUDr. M.B. – advokátní kancelář M.B. s.r.o. o ukončení vymožení dluhu paní Z.K. Částka 52 988,80 Kč byla připsána 

na účet obce. ( 15.4.2020 byla z dluhu již uhrazeno 46 911,-Kč). 
17) Žádost o schválení odměny pro ředitelku školy PaedDr. J.J.
18) Pracovní náplň místostarosty obce pana M.V.

Usnesení 1/2023
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 5.

Usnesení 2/2023
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění rady č. 4.

Usnesení 3/2023
Rada  obce  schvaluje  uzavření  objednávky  na  administraci  projektu  spolufinancovaného  z ministerstva  financí  „Rekonstrukce  ústředního 
vytápění v objektu základní škola Koclířov čp 125“ s paní M.V., IČ: 88265510, Kpt. Jaroše, Boskovice na přípravu a zpracování žádosti o dotaci 
za cenu 25 000,- Kč+DPH a přípravu a zpracování výběrového řízení zakázky malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb.  
za cenu 33 000,- Kč bez DPH dle nabídky ze dne 17.2.2023.

Usnesení 4/2023
Rada  obce  schvaluje  uzavření  smlouvy  o  sdružování  prostředků  na  nákup  výměnného  fondu  knihovny  v regionu  Pardubického  kraje 
s Městskou knihovnou ve Svitavách, IČ: 75003171 na dobu určitou a to od 1.1.2023 – 31.12.2023 a výši příspěvku z rozpočtu obce 2 000,-Kč. 

Usnesení 5/2023
Rada obce bere na vědomí žádost o slevu na nájemném od paní L.P. ze dne 27.2.2023.
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Usnesení 6/2023
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2023.

Usnesení 7/2023
Rada  obce  schvaluje  uzavření  dodatku  č.  11  ke  smlouvě  o  nájmu  nebytových  prostor  ze  dne  30.11.2005  s  účinností  od  1.3.2023  dle 
předloženého návrhu s paní L.P. Koclířov, nebytové prostředky restaurace a zázemí v č.p. 134 v Koclířově. Nově se ujednává nájemné 1 000,-
Kč měsíčně. Úprava se schvaluje pro udržení služby v obci – úbytek hostí, vysoká inflace (Radní pan L.P.  upozornil před hlasováním na možný 
střet zájmů).

Usnesení 8/2023
Rada obce schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 3 000,-Kč Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. IČ: 71000844, 
Svitavy. 

Usnesení 9/2023
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem pozemků p.č. 1140, pč. 1158 (část – 225 m 2), p.č. 2615/4 (část – 155 m2) všechny v k.ú. 
Koclířov od pana Ing. L.M. Chýně. Žádost ze dne 7.2.2023.

Usnesení 10/2023
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 2/2023 s panem Ing. L.M. na pozemky p.č. 1140 – 15 m2, p.č. 1158 – část 225 m2, p.č. 
2615/16 – část 155 m2 za roční nájemné 790,- Kč od 1.3.2023 na dobu neurčitou. 

Usnesení 11/2023
Rada obce schvaluje opravu a výměnu žaluzií v základní škole a mateřské škole od L.Č., Boršov, IČ: 45559856. Za cenu 20 300,- Kč bez DPH 
dle cenové nabídky ze dne 27.2.2023 a žádost ředitelky paní PaedDr. J.J.

Usnesení 12/2023
Rada obce schvaluje uzavření dohody o provedení práce (DPP) mezi základní školou a mateřskou školou Koclířov, okres Svitavy, Koclířov 125,  
569 11 a PaedDr. J.J. ředitelkou ZŠ a MŠ Koclířov – vedení projektu – č. projektu CZ.02.02.XX/00/22_002/0004423 šablony IV. od 1.2.2023 –  
31.1.2025 dle předloženého návrhu.

Usnesení 13/2023
Rada obce neschvaluje poskytnutí finančního daru Rodinné integrační centrum Pardubice, IČ: 27026728 dle žádosti ze dne 16.2.2023.

Usnesení 14/2023
Rada obce  schvaluje  ukončení  nájemní  smlouvy  č.  103N03/19  včetně  dodatku  č.  1  s Českou  republikou  –  Státní  pozemkový  úřad,  IČ: 
01312774 pozemek p.č. 1282/3 v k.ú. Koclířov. 

Usnesení 15/2023
Rada obce schvaluje uzavření pracovní smlouvy s paní V.M. Koclířov na pracovní pozici „Pomocný dělník v údržbě obce“ na dobu určitou a to 
od 1.3.2023 do 31.5.2023. Pracovní místo přes ÚP Svitavy.

Usnesení 16/2023
Rada obce bere na vědomí zprávu od advokátní kanceláře M.B. s.r.o., IČ: 28855388 o ukončení exekuce na dluh z  nájemného paní Z.K. částky 
46 911,- Kč uhrazena 15.4.2020 a zbývající částka 52 988,80Kč byla dne 6.2.2023 uhrazena na účet obce.

Usnesení 17/2023
Rada obce neschvaluje ředitelce ZŠ a MŠ Koclířov, okres Svitavy PaedDr. J.J. odměny na základě její žádosti ze dne 22.2.2023.

Usnesení 18/2023
Rada obce bere ne vědomí pracovní náplň neuvolněného místostarosty pana M.V.

Rada skončena: 18:38 hodin
Zapsal/a: Jiří Tesař
Ověřil/a: Martin Večerek 
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                                                                 Jiří Tesař                                                                                  Martin Večerek
                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce
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