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Zápis č. 1/2023 ze zasedání 
Zastupitelstva obce Koclířov konaného 

dne 24.02.2023 v 17:00 hod. v Kulturním domě 
 

 
K bodu 1 

Úvod, zahájení 
Jednání zastupitelstva obce zahájil v 17.00 hodin starosta J. Tesař, který přivítal členy zastupitelstva a všechny přítomné hosty. 

Konstatoval, že Zastupitelstvo obce bylo řádně svoláno a zveřejněno a je přítomna nadpoloviční většina Zastupitelstva obce v počtu 12 - ti 
členů zastupitelů.  Zastupitelstvo obce je usnášení se schopné. Starosta J. Tesař upozornil, že pro potřebu vypracování zápisu ze 
zasedání zastupitelstva obce Koclířov je pořizován zvukový záznam.  

Omluveni: p. Přemysl Augusta, BcA. Martina Bednářová 

Neomluveni:  

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

K bodu 2 

Schválení programu 1. zasedání zastupitelstva obce, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.  
Starosta J. Tesař předčítá návrh na usnesení,  klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení, poté vybízí  
k hlasování. 
 

Usnesení č. 1/1-2023: 
Zastupitelstvo obce schvaluje program 1. jednání ZO   
1) Zahájení, úvod   
2) Schválení programu ZO č. 1, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise 

3) Změna jednacího řádu zastupitelstva obce 

4) Rezignace zastupitele p. Mojmíra Paclíka na funkci místostarosty, člena rady a zastupitele a volba místostarosty/tky obce Koclířov 

5) Schválení zápisu ZO č. 6 z roku 2022 

6) Zpráva o činnosti rady obce od RO č. 31/2022 do 3/2023 

7) Schválení uzavření DPP (dohody  o provedení práce) se zastupitelem p. M.S.,  na činnost „Domovník“ pro rok 2023 

8) 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 5/35, 56802 Svitavy, IČ: 00277444 pro 
přípravu žádosti o dotaci 

9) Dispozice s majetkem obce Koclířov 

prodej pozemku p.č. 2841/7 nově vzniklý dle GP č. 776-406/2022 v k.ú. Koclířov 

prodej pozemků  p.č. 2841/4, p.č. 2124/21 nově vzniklé dle GP č. 776-406/2022  a pozemky p.č. 2081/1 a p.č. 2081/2 vše v k.ú. 
Koclířov 

prodej pozemků p.č. 2841/8 a p.č. 2124/20 nově vzniklé dle GP č. 776-406/2022 vše v k.ú. Koclířov 

odkup pozemku p.č. 5349/8 nově vzniklého dle GP č. 789-706/2022 v k.ú. Koclířov 

prodej pozemku p.č. 1471/7 nově vzniklého dle GP č. 790-349/2022 v k.ú. Koclířov 

prodej pozemku p.č. 1471/6 nově vzniklého dle GP č. 790-349/2022 v k.ú. Koclířov 

prodej pozemku p.č. 1471/5 nově vzniklého dle GP č. 790-349/2022 v k.ú. Koclířov 

prodej pozemků p.č. 2615/85 a p.č. 2615/86 nově vzniklé dle GP č. 783-617/2022 vše v k.ú. Koclířov 

prodej pozemků p.č. 691/1 a p.č. 692/1 vše v k.ú. Koclířov 

schválení směny pozemků s Lesy ČR, s.p. Hradec Králové, IČ: 42196451, kde Obec Koclířov smění a převede pozemky v k.ú. 
Koclířov p.č. 1832/2 a p.č. 5416 a získá pozemky p.č. 2113/3, p.č. 2113/4 a 2113/5 nově vzniklé dle GP č. 761-47/2022 k.ú. 
Koclířov na základě znaleckého posudku č. 1996-006/2023. 

10) Schválení OZV č. 1/2023 O nočním klidu. 
11) Schválení  podání žádosti na SPÚ ČR o převod pozemků p.č. 905/4, p.č. 969/3, část pozemku p.č. 969/2 a část pozemku p.č. 5456/1 

k.ú. Koclířov 

12) Schválení podání žádosti o dotaci – výzva VPS-232-1-2023 Ministerstva financí ČR podprogram 298D2320 

13) Změna odměňování zastupitelů od 1.1.2023 - MVČR 

14) Diskuse a závěr 
 

Zastupitelstvo obce volí složení návrhové komise ve složení: Ing. Šárka Hazdová, Adéla Vostřelová, Miroslav Křivánek 

Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu: Milan Skoták, Ladislav Prchal 
Zápis vypracuje: Veselá Eva 

 
 

Výsledek hlasování:  
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PRO:  12                   PROTI: 0                     ZDRŽEL SE: 0                          
Návrh byl přijat. 
V čase 17:14 hodin přichází zastupitelka BcA. Martina Bednářová, je přítomna nadpoloviční většina Zastupitelstva obce v počtu 13 - ti 
členů zastupitelů.  Zastupitelstvo obce je usnášení se schopné. 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 

K bodu 3 

Schválení Jednacího řádu ZO 

Starosta J. Tesař předčítá návrh na usnesení, klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení. Ing. Hazdová a 
Ing. Lacková navrhují vypustit bod IV. odst. 6.  Jelikož dále nikdo nemá nic k doplnění, vybízí starosta J. Tesař k hlasování. 
 
Usnesení č. 2/1-2023: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Jednací řád zastupitelstva obce Koclířov na základě ustanovení § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů a ruší Jednací řád schválený dne 16.12.2010.  
 
Výsledek hlasování:  
PRO:  13                   PROTI: 0                     ZDRŽEL SE: 0                        
Návrh byl přijat. 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 

K bodu 4  
Vzetí na vědomí rezignace zastupitele p. Mojmíra Paclíka na funkci místostarosty, člena rady a zastupitele  
Starosta J. Tesař předčítá návrh na usnesení, o tomuto bodu se nehlasuje, pouze se bere na vědomí. 
 

Usnesení č.  3/1-2023: 
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rezignaci zastupitele p. Mojmíra Paclíka ze dne 22.2.2023 na funkci místostarosty obce, člena rady 
a zastupitele obce. Ukončení funkcí je ke dni podání rezignace. 

K bodu 4  
Schválení funkce místostarosty jako neuvolněnou 

Starosta J. Tesař předčítá návrh na usnesení, klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení, poté vybízí  
k hlasování. 
 

Usnesení č.  3/1-2023: 
II. Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 84 odst. (2) písm. m) a § 104 odst. (1) zákona o obcích funkci místostarosty jako 
neuvolněnou. 

Výsledek hlasování:  
PRO:  13                   PROTI: 0                     ZDRŽEL SE: 0                        
Návrh byl přijat. 
 

K bodu 4  
Volba místostarosty 

Starosta J. Tesař předčítá návrh na usnesení, klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení, poté vybízí  
k hlasování. 
 

Usnesení č.  3/1-2023: 
III. Zastupitelstvo obce  volí  přímou volbou v souladu s § 84 odst. (2) písm. m) zákona o obcích místostarostu obce pana Martina 
Večerka, nar. ,  bytem . 

Výsledek hlasování:  
PRO:  13                   PROTI: 0                     ZDRŽEL SE: 0                        
Návrh byl přijat. 
 

K bodu 4  
Schválení výše měsíční odměny místostarosty 

Starosta J. Tesař předčítá návrh na usnesení, klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení, poté vybízí  
k hlasování. 
 

Usnesení č.  3/1-2023: 

IV. Zastupitelstvo obce schvaluje měsíční odměnu neuvolněného místostarosty obce pana Martina Večerka, nar. ,  bytem 
 ve výši  Kč ode dne zvolení. 

 

 

Výsledek hlasování:  
PRO:  13                   PROTI: 0                     ZDRŽEL SE: 0                        
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Návrh byl přijat. 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 

K bodu č. 5 

Schválení zápisu ze ZO č. 6 

Starosta J. Tesař předčítá návrh na usnesení, podává vysvětlení, klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění 
usnesení a poté vybízí k hlasování. 
 
Usnesení č. 4/1-2023: 

Zastupitelstvo obce schvaluje zápis ZO č. 6 ze dne 15.12.2022. 

 
Výsledek hlasování:  
PRO: 13                    PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0 

Návrh byl přijat. 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 

K bodu č. 6 

Vzetí na vědomí zprávu o činnosti rady obce 

Starosta J. Tesař předčítá návrh na usnesení, o tomuto bodu se nehlasuje, pouze se bere na vědomí. 
 
Usnesení č. 5/1-2023: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od  č. 31/2022 do č. 3/2023 včetně. 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 

K bodu č. 7 

Schválení uzavření dohody o provedení práce 

Starosta J. Tesař předčítá návrh na usnesení, podává vysvětlení, klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění 
usnesení a poté vybízí k hlasování. 
 
Usnesení č. 6/1-2023: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dohody o provedení práce (DPP) na pozici domovníka v čp. 128 v Koclířově s p.  

 (zastupitelem obce) s účinností od 1.3.2023  do 31.12.2023 dle předloženého návrhu (měsíční odměna činí  Kč). 
Výsledek hlasování:  

PRO: 13                     PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0 

Návrh byl přijat. 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 

K bodu č. 8 

Schválení záměru realizace projektu „Cyklostezka Svitavy-Koclířov“ 

Starosta J. Tesař předčítá návrh na usnesení, podává vysvětlení, klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění 
usnesení a poté vybízí k hlasování. 
 
Usnesení č. 7/1-2023: 
a) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr realizace projektu „Cyklostezka Svitavy-Koclířov“ a jeho spolufinancování z rozpočtu obce 
Koclířov.  
 
Výsledek hlasování:  
PRO: 13                      PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0 

Návrh byl přijat. 
 

Schválení uzavření Smlouvy o spolupráci 
Starosta J. Tesař předčítá návrh na usnesení, podává vysvětlení, klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění 
usnesení a poté vybízí k hlasování. 
 
Usnesení č. 7/1-2023: 
b) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci s Městem Svitavy, se sídlem T. G. Masaryka 5/35, 56802 Svitavy, IČ: 
00277444 pro přípravu žádosti o dotaci projektu „Cyklostezka Svitavy-Koclířov“. 
 
Výsledek hlasování:  
PRO: 13                      PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0 

Návrh byl přijat. 
 

 

 
______________________________________________________________________________________________________________ 
K bodu č. 9 

Schválení prodeje pozemku p.č. 2841/7 
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Starosta J. Tesař předčítá návrh na usnesení, klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení, poté vybízí  
k hlasování. 
Usnesení č. 8/1-2023: 
I. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy k pozemku p.č. 2841/7 o výměře 60 m2  nově vzniklého dle GP č. 776-

406/2022 v k.ú. Koclířov s , bytem  569 11 Koclířov, za cenu stanovenou dle VOS č. 3/2014 ve výši za 55,-

Kč/m2.  Cena za pozemek činí 3.300,- Kč + 21% DPH. 
K ceně bude připočtena poměrná část nákladů na pořízení GP. 
 
Výsledek hlasování:  
PRO: 13                     PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0 

Návrh byl přijat. 
 
K bodu č. 9 

Schválení prodeje pozemku 

Starosta J. Tesař předčítá návrh na usnesení, klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení, poté vybízí  
k hlasování. 
 
Usnesení č. 8/1-2023: 
II. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy k pozemkům p.č. 2081/1 o výměře 822 m2 a p.č. 2081/2 o výměře 751 
m2  a k pozemkům p.č. 2841/4 o výměře 123 m2  a  p.č. 2124/21 o výměře 142 m2  nově vzniklých dle GP č. 776-406/2022 vše v k.ú. 
Koclířov se , bytem , 569 11 Koclířov, za cenu stanovenou dle VOS č. 3/2014. 

Cena za pozemky: 

p.č. 2081/1 činí 65,- Kč/ m2 cena za pozemek činí 53.430,- Kč, 
p.č. 2081/2 činí 65,- Kč/ m2 cena za pozemek činí 48.815,- Kč, 
p.č. 2841/4 činí 55,- Kč/ m2 cena za pozemek činí 6.765,- Kč + 21% DPH, 
p.č. 2124/21 činí 55,- Kč/ m2,  cena za pozemek činí 7.810,- Kč + 21% DPH. 

K ceně bude připočtena poměrná část nákladů na pořízení GP. 
 
Výsledek hlasování:  
PRO: 13                           PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0 

Návrh byl přijat. 
 
K bodu č. 9 

Schválení prodeje pozemku 

Starosta J. Tesař předčítá návrh na usnesení, klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení, poté vybízí  
k hlasování. 
 
Usnesení č. 8/1-2023: 
III. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy k pozemkům p.č. 2124/20 o výměře 103 m2  a p.č. 2841/8 o výměře 16 
m2 nově vzniklých dle GP č. 776-406/2022 vše v k.ú. Koclířov s  a , bytem , , 
za cenu stanovenou dle VOS č. 3/2014. 
Cena za pozemky: 

p.č. 2124/20 činí 55,- Kč/ m2,  cena za pozemek činí 5.665,- Kč + 21% DPH, 
p.č. 2841/8 činí 55,- Kč/ m2,  cena za pozemek činí 880,- Kč + 21% DPH, 
K ceně bude připočtena poměrná část nákladů na pořízení GP. 
 
Výsledek hlasování:  
PRO: 13                     PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0 

Návrh byl přijat. 
 
K bodu č. 9 

Schválení prodeje pozemku 

Starosta J. Tesař předčítá návrh na usnesení, klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení, poté vybízí  
k hlasování. 
 
Usnesení č. 8/1-2023: 
IV. Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení a uzavření kupní smlouvy k pozemku p.č. 5349/8 o výměře 14 m2  nově vzniklého dle GP č. 
789-706/2022  v k.ú. Koclířov od  a , oba bytem , , za cenu 7.623,-Kč.   

 
Výsledek hlasování:  
PRO: 13                     PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0 

Návrh byl přijat. 
 
K bodu č. 9 

Schválení prodeje pozemku 

Starosta J. Tesař předčítá návrh na usnesení, klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení, poté vybízí  
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k hlasování. 
 
Usnesení č. 8/1-2023: 
V. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy k pozemku p.č. 1471/7 o výměře 1106 m2  nově vzniklého dle GP č. 
790-349/2022 v k.ú. Koclířov s  a , oba bytem , , za cenu stanovenou 

dle VOS č. 3/2014 ve výši za 65,-Kč/m2. 

Cena za pozemek činí 71.890,- Kč + 21% DPH.  
K ceně bude připočtena poměrná část nákladů na pořízení GP. 
 
Výsledek hlasování:  
PRO: 13                     PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0 

Návrh byl přijat. 
 
K bodu č. 9 

Schválení prodeje pozemku 

Starosta J. Tesař předčítá návrh na usnesení, klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení, poté vybízí  
k hlasování. 
 
Usnesení č. 8/1-2023: 
VI. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy k pozemku p.č. 1471/6 o výměře 407 m2  nově vzniklého dle GP č. 
790-349/2022 v k.ú. Koclířov s  a , oba bytem , , za cenu stanovenou 

dle VOS č. 3/2014 ve výši za 65,- Kč/m2. 

Cena za pozemek činí  26.455,- Kč + 21% DPH.  
K ceně bude připočtena poměrná část nákladů na pořízení GP. 
 
Výsledek hlasování:  
PRO: 13                     PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0 

Návrh byl přijat. 
 
K bodu č. 9 

Schválení prodeje pozemku 

Starosta J. Tesař předčítá návrh na usnesení, klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení, poté vybízí  
k hlasování. 
 
Usnesení č. 8/1-2023: 
VII. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy k pozemku p.č. 1471/5 o výměře 199 m2  nově vzniklého dle GP č. 
790-349/2022 v k.ú. Koclířov s  a , oba bytem , , každému z nich 
spoluvlastnické podíly ve výši ideální ½ na Pozemku, za cenu stanovenou dle VOS č. 3/2014 ve výši za 65,-Kč/m2.  Cena za pozemek činí 
12.935,- Kč + 21% DPH. 
K ceně bude připočtena poměrná část nákladů na pořízení GP. 
 
Výsledek hlasování:  
PRO: 13                     PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0 

Návrh byl přijat. 
 
K bodu č. 9 

Schválení prodeje pozemku 

Starosta J. Tesař předčítá návrh na usnesení, klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení, poté vybízí  
k hlasování. 
 
Usnesení č. 8/1-2023: 
VIII. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy k pozemkům p.č. 2615/85 o výměře 247 m2  a p.č. 2615/86 o výměře 
3 m2 nově vzniklých dle GP č. 783-617/2022 vše v k.ú. Koclířov s , bytem , za cenu 

stanovenou dle VOS č. 3/2014. 
Cena za pozemky: 

p.č. 2615/85 činí 45,- Kč/ m2,  cena za pozemek činí 11.115,- Kč + 21% DPH, 
p.č. 2615/86 činí 55,- Kč/ m2,  cena za pozemek činí 165,- Kč + 21% DPH, 
K ceně budou připočteny náklady na pořízení GP. 
 
Výsledek hlasování:  
PRO: 13                     PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0 

Návrh byl přijat. 
 
V čase 18:12 hodin odchází p. Vostřelová, je přítomna nadpoloviční většina Zastupitelstva obce v počtu 12 - ti členů zastupitelů.  
Zastupitelstvo obce je usnášení se schopné. 
 



6 

 

K bodu č. 9 

Schválení prodeje pozemku 

Starosta J. Tesař předčítá návrh na usnesení, klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení, poté vybízí  
k hlasování. 
 
Usnesení č. 8/1-2023: 
IX. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy k pozemkům p.č. 691/1 o výměře 475 m2  a p.č. 692/1 o výměře 753 
m2 vše v k.ú. Koclířov s , bytem , 569 11 Koclířov, za cenu stanovenou dle VOS č. 3/2014. 
Cena za pozemky: 

p.č. 691/1 činí 45,- Kč/ m2,  cena za pozemek činí 21.375,- Kč + 21% DPH, 
p.č. 692/1 činí 45,- Kč/ m2,  cena za pozemek činí 33.885,- Kč + 21% DPH. 
 
Výsledek hlasování:  
PRO: 12                     PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0 

Návrh byl přijat. 
 
V čase 18:17 hodin přichází p. Vostřelová, je přítomna nadpoloviční většina Zastupitelstva obce v počtu 13 - ti členů zastupitelů.  
Zastupitelstvo obce je usnášení se schopné. 
 
K bodu č. 9 

Schválení prodeje pozemku 

Starosta J. Tesař předčítá návrh na usnesení, klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení, poté vybízí  
k hlasování. 
 
Usnesení č. 8/1-2023: 
X. Zastupitelstvo obce schvaluje  uzavření  směnné smlouvy o pozemcích p.č. 1832/2 a p.č. 5416  v k.ú. Koclířov, ve vlastnictví obce 

Koclířov, IČ: 00276839 a  o pozemcích p.č. 2113/3, p.č. 2113/4 a p.č. 2113/5 nově vzniklých dle GP č. 761-47/2022 vše v  k.ú. Koclířov ve 
vlastnictví spol. Lesy ČR, s.p., IČ: 42196451 se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové. 
Cena pozemků p.č. 1832/2 a p.č. 5416 v  k.ú. Koclířov ve vlastnictví Obce Koclířov, IČ: 00276839 byla  stanovena na základě znaleckého 
posudku č. 1996-006/2023 vypracovaného znalcem Ing. Josefem Klementem, Adamov ze dne 11.1.2023 ve výši 179.800,- Kč. 
Cena pozemků p.č. 2113/3, 2113/4 a 2113/5 v k.ú. Koclířov ve vlastnictví spol. Lesy ČR, s.p., IČ: 42196451 byla stanovena na základě 
znaleckého posudku č. 1996-006/2023 vypracovaného znalcem Ing. Josefem Klementem, Adamov ze dne 11.1.2023  ve  výši 153.650,- 
Kč.  
Rozdíl v cenách směňovaných pozemků  činí  26.150,- Kč. Po odečtení částky odpovídající ½ nákladů vynaložených na vklad do KN, tj. 
odečtením částky ve výši 1.000,- Kč, činí celkový doplatek za směňované pozemky ve výši 25.150,- Kč,  který uhradí Lesy ČR, s.p. 
IČ: 42196451 se sídlem  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové do 30 dní ode dne, kdy bude jako výlučný 
vlastník nemovitých věcí dle Směnné smlouvy zapsána Česká republika s právem hospodařit pro Lesy ČR a tyto věci nebudou zatíženy 
žádnými omezeními. 
 
Výsledek hlasování:  
PRO: 13                     PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0 

Návrh byl přijat. 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
K bodu č. 10 

Schválení OZV č. 1/2023 

Starosta J. Tesař předčítá návrh na usnesení, klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení, poté vybízí  
k hlasování. 
 
Usnesení č. 9/1-2023: 
Zastupitelstvo obce schvaluje  OZV č. 1/2023 O nočním klidu. 
 
Výsledek hlasování:  
PRO: 13                            PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0 

Návrh byl přijat. 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 
K bodu č. 11 

Schválení převod pozemků od SPÚ ČR 

Starosta J. Tesař předčítá návrh na usnesení, klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení, poté vybízí  
k hlasování. 
 
 
 
 
 
Usnesení č. 10/1-2023: 
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Zastupitelstvo obce schvaluje převody pozemků (BÚP) od SPÚ ČR, IČ: 01312774 a to pozemky: p.č. 905/4 a p.č. 969/3 a část p.č. 969/2 
a část p.č. 5456/1 v k.ú. Koclířov. 
 
Výsledek hlasování:  
PRO: 13                            PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0 

Návrh byl přijat. 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 
K bodu č. 12 

Schválení investičního záměru 

Starosta J. Tesař předčítá návrh na usnesení, klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení, poté vybízí  
k hlasování. 
 
Usnesení č. 11/1-2023: 
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje: 

Zastupitelstvo obce Koclířov projednalo a souhlasí s investičním záměrem „Rekonstrukce Základní školy v Koclířově“ z podprogramu 

298D2320 – Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí v rámci výzvy VPS – 232 – 

1 - 2023 Ministerstva financí ČR. 
 
Výsledek hlasování:  
PRO: 13                            PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0 

Návrh byl přijat. 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
K bodu č. 13 

Schválení investičního záměru 

Starosta J. Tesař předčítá návrh na usnesení, klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení, poté vybízí  
k hlasování. 
 
Usnesení č. 12/1-2023: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí  výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávních celků dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. s 
účinností k 1.1.2023. Výše odměn členů zastupitelstva územního samosprávního celku bylo schváleno na ustavujícím zasedání 
zastupitelstva dne 21.10.2022 usnesením č. 8/5-2022 pro celé volební období 2022-2026 a jejich výše zůstává nezměněna. 

 
Výsledek hlasování:  
PRO: 13                            PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0 

Návrh byl přijat. 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
Diskuse 
P. Synková se ptá na opravu VO na horním konci, odpovídá starosta J.Tesař. 
P. Petkov se ptá na oplocení na parkovišti u restaurace Fatima, vysvětluje starosta J.Tesař. 
P. Valová se ptá jestli by nebyla možnost přidání autobusové čekárna na zastávce „U pošty“, reaguje starosta J. Tesař a ještě navrhuje 
jestli není potřeba přidat na horním konci další kontejnerové stání. 
BcA. Bednářová se ptá na výstavbu parkoviště u KD, odpovídá starosta J. Tesař. 
P. Kala se ptá na výstavbu FVE. Odpovídá starosta. Je nabídka od spol. E-ON na horním konci a další od spol. ČEZ, která má v plánu 
výstavbu FVE a třech větrných elektráren kolem komunikace na Vysoké Pole. Starosta J. Tesař zajistí schůzku v druhé polovině března 
pro vysvětlení záměru výstavby se spol. E-ON. 
V čase 19:15 hodin odchází p. Synková, je přítomna nadpoloviční většina Zastupitelstva obce v počtu 12 - ti členů zastupitelů.  
Zastupitelstvo obce je usnášení se schopné. 
V čase 19:24 hodin odchází Ing. Lacková, je přítomna nadpoloviční většina Zastupitelstva obce v počtu 11 - ti členů zastupitelů.  
Zastupitelstvo obce je usnášení se schopné. 
 
Zastupitelstvo obce skončilo v 19:30 hod. 
 
Zápis byl zpracován dne 06.03.2023 

 
Zapsala:                                Eva Veselá                                     ..……………………………………… 

     

Ověřovatelé zápisu:                               Milan Skoták                                   ..…...………………………………… 

 
                              Ladislav Prchal                                ……………………………………….  

 

 
                              ………………………………                                              ……………………………. 
            Jiří Tesař                           Martin Večerek 

        starosta obce                                                                místostarosta obce 


