
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 6/2023
ze schůze jednání rady obce konaného dne 17.03.2023 na OÚ Koclířov

Přítomni: p. Tesař, p. Strnad, p. Večerek, p. Prchal, p. Augusta
Omluveni: 
Hosté: 
Začátek: 16:37
Radu vede starosta obce.

Program – pořad jednání:
 1) Schválení programu - pořadu jednání rady obce č. 6.
 2) Přednesení ústní zprávy od starosty o plnění rady obce č. 5.
 3)  Pardubický  kraj  –  KÚ  odbor  dopravy  a  silničního  hospodářství-částečné  financování  z dotačního  titulu  „Podpora  přípravy 

cyklostezek  a  cyklotras  v Pardubickém  kraji  pro  rok  2023  (z  původní  výše  dotace  317 000,-  Kč  na  246 909,-  Kč)  Čj:  KrÚ 
24901/2023.

 4) Nabídka od ZŠ a MŠ Koclířov na převod keramické pece – Rohde Ecotopp 60, v.o. 37833 na zřizovatele (obec Koclířov) ze dne  
13.3.2023.

 5) PK–KÚ – odbor finanční – zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 obce Koclířov.
 6) Zveřejnění výzvy zakázky malého rozsahu na dílo: „Oprava střechy BD Koclířov čp 128 dle předloženého rozpisu prací. Osloveny 

budou 3 firmy – zajistí starosta.
 7) Aktualizace-zásad pro zasílání upomínek dlužných nájmů v bytech po splatnosti (vnitřní předpis obce Koclířov).  
 8) Schválení uzavření smlouvy o budoucí spolupráci se spol. M-Silnice a.s., IČ: 42196868 – revitalizace pozemku p.č. 5227 k.ú. 

Koclířov dle předloženého návrhu.
 9) Žádost o pronájem části pozemku p.č. 1151 k.ú. Koclířov (cca 120 m2) od pana R.H. a paní P.H., oba bytem Koclířov. Žádost ze dne 

13.3.2023.
10) Schválení uzavření nájemní smlouvy č. 3/2023 na část pozemku p.č. 1151 v k.ú. Koclířov o výměře cca 120 m2 s paní P.H. a panem 

R.H. dle předloženého návrhu.
11) Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od Women for women, o.p.s., v rámci projektu „SOS do 

školky“ od paní PaedDr J.J., ředitelky ZŠ a MŠ Koclířov, IČ: 71009426. Žádost ze dne 8.3.2023.
12) Schválení uzavření dohody o provedení (DPP) s paní Z.B. Koclířov na práce „Domovník“ v bytovém domě čp 122 Koclířov a to od 

1.4.2023 do 31.12.2023 za měsíční odměnu 500,- Kč.
13) Schválení uzavření pracovní smlouvy s paní A.P. Koclířov na pozici pomocný dělník v údržbě obce placené z rozpočtu obce. 
14) Schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2025768/ SOBS 

VB/2 Koclířov p.č. 498/1, SS 200, kNN se spol. ČEZ DISTRIBUCE a.s. Děčín, IČ: 24729035, dle předloženého návrhu.
15) Žádost o ukončení nájemní smlouvy o nájmu pozemku ze dne 19.10.2006 (části) před objektem na st. p.č. 177/2 k.ú. Koclířov 

dohodou k 31.3.2023 – včetně 2 dodatků. 
16) Žádost o pronájem pozemku (části) p.č. 5108/1 k.ú. Koclířov od paní J.S. Koclířov. Žádost ze dne 15.3.2023. 
17) Schválení uzavření smlouvy č. 4/2023 na část pozemku p.č. 5108/1 (81 m2) s paní J.S. Koclířov.
18) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace č. 6/2023 se SDH Koclířov, IČ: 64210731 ve výši 15 000,- Kč z rozpočtu obce dle 

předloženého návrhu.
19) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace č. 5/2023 se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu, IČ: 72543990 ve výši 

20 000,- Kč z rozpočtu obce dle předloženého návrhu.
20) Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 4/2023 s keramickým a kreativním kroužkem Koclířov zastoupeným paní A.V. 

ve výši 5 000,- Kč z rozpočtu obce dle předloženého návrhu.
21) Oznámení o uzavření provozu MŠ Koclířov a to od 24.7. do 13.8.2023 ze dne 14.3.2023 od ředitelky ZŠ a MŠ Koclířov.
22) Schválení zhotovení vodovodní přípojky pro kulturní dům čp 134 Koclířov – výkopové práce od spol. Gamini CZ s.r.o., IČ: 

09884378.

Usnesení 1/2023
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 6.

Usnesení 2/2023
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění rady č. 5.

Usnesení 3/2023
Rada obce schvaluje výši částečného financování dotace od Pardubického kraje,  kde se původně žádaná částka 317 000,- Kč poníží  na 
246 909,- Kč na základě sdělení z Pardubického kraje, Čj: KrÚ 24901/2023.

Usnesení 4/2023
Rada obce schvaluje bezúplatný převod movité věci a to: keramická pec Rohde ekotopp 60, v.č. 37833 od základní školy a mateřské školy  
Koclířov, okres Svitavy, IČ: 71009426 na základě nabídky od ředitelky ZŠ a MŠ Koclířov, ze dne 13.3.2023.
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Usnesení 5/2023
Rada obce bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 obce Koclířov od Pardubického kraje odboru finančního 
ze dne 13.3.2023.

Usnesení 6/2023
Rada obce schvaluje zveřejnění výzvy zakázky malého rozsahu na dílo: „Oprava střechy BD Koclířov čp 128 – oslovit 3 firmy – zajistí starosta,  
termín: IHNED.

Usnesení 7/2023
Rada obce schvaluje aktualizaci zásad pro zasílání upomínek dlužných nájmů v bytech po splatnosti – úpravy sazeb poplatků za zasílání 
upomínek – dle předloženého návrhu.

Usnesení 8/2023
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o budoucí spolupráci se spol. M-Silnice a.s. IČ: 42196868 – Revitalizace pozemku p.č. 5227 k.ú.  
Koclířov dle předloženého návrhu.

Usnesení 9/2023
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem části pozemku p.č. 1151 k.ú. Koclířov od pana R.H. a paní P.H. oba bytem Koclířov – žádost ze  
dne 13.3.2023. 

Usnesení 10/2023
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 3/2023 s panem R.H. a s paní P.H. oba bytem Koclířov na část pozemku p.č. 1151 k.ú. 
Koclířov za roční nájemné 240,- Kč dle předloženého návrhu. 

Usnesení 11/2023
Rada obce schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru od spol. Women for women, o.p.s. v rámci projektu „SOS do školky“ pro základní 
školu  a  mateřskou  školu  Koclířov,  okres  Svitavy,  IČ:  71009426  a  uzavření  darovací  smlouvy  na  finanční  dar  ve  výši  10 980,-  Kč  dle 
předloženého návrhu.

Usnesení 12/2023
Rada obce schvaluje uzavření dohody o provedení práce (DPP) s paní Z.B. Koclířov na pozici „Domovník“ a to od 1.4.2023- do 31.12.2023 za 
měsíční odměnu 500,- Kč dle předloženého návrhu.

Usnesení 13/2023
Rada obce schvaluje uzavření pracovní smlouvy se slečnou A.P. Koclířov na dobu určitou a to od 3.4.2023 do 30.11.2023 dle předloženého  
návrhu, hrazeno z rozpočtu obce.

Usnesení 14/2023
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2025768/SOBS 
VB/2 Koclířov p.č. 498/1, SS 200, kNN – nového podzemního kabelového vedení NN – jedná se o pozemky p.č. 2629,1458/1,1458/4,1458/3 
v k.ú. Koclířov dle předloženého návrhu za jednorázovou cenu 3 100,- Kč se spol. ČEZ DISTRIBUCE a.s., IČ: 24729035.

Usnesení 15/2023
Rada obce schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu pozemku dle nájemní smlouvy ze dne 19.10.2006 (část pozemku u st.p.č. 177/2 k.ú.  
Koclířov včetně dvou dodatků ke dni 31.3.2023 dle předloženého návrhu na základě žádosti ze dne 15.3.2023 od paní J.S. Koclířov.

Usnesení 16/2023
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem části pozemku p.č. 5108/1 v k.ú. Koclířov od paní J.S. Koclířov ze dne 15.3.2023.

Usnesení 17/2023
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 4/2023 s paní J.S. Koclířov s účinností od 1.4.2023 na dobu neurčitou za roční nájemné 
162,- Kč dle předloženého návrhu.

Usnesení 18/2023
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 6/2023 se SDH Koclířov, IČ: 64210731 z  rozpočtu obce ve výši 15 000,- Kč dle 
předloženého návrhu.
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Usnesení 19/2023
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 5/2023 se Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu, IČ: 72543990  
z rozpočtu obce ve výši 20 000,- Kč dle předloženého návrhu. 

Usnesení 20/2023
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 4/2023 s keramickým a kreativním kroužkem Koclířov zastoupená paní A.V. 
z rozpočtu obce ve výši 4 000,- Kč dle předloženého návrhu.

Usnesení 21/2023
Rada obce schvaluje termín uzavření MŠ Koclířov v době letních prázdnin na 3 týdny 24.7.-13.8.2023.

Usnesení 22/2023
Rada obce schvaluje vodovodní přípojky pro kulturní dům čp. 134 Koclířov – výkopové práce provede Gamini cz s.r.o., IČ: 09884378 dle  
předloženého návrhu. (Radní pan M.S.  upozornil před hlasováním na možný střet zájmů).

Rada skončena: 18:22 hodin
Zapsal/a: Jiří Tesař
Ověřil/a: Přemysl Augusta 

                                                                 Jiří Tesař                                                                                  Martin Večerek
                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce
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