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Usnesení 

č. 1/2022 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kobylnice, konaného dne 25. 1. 2022 

1. OZ souhlasí se záměrem pachtu pro společnost VHS Vrchlice – Maleč, a. s., Kutná 
Hora o provozování kanalizace Trasa D v obci Kobylnice od 1. 1. 2022. Kanalizaci od 
1. 1. 2022 bude provozovat společnost VHS Vrchlice – Maleč, a. s., Kutná Hora.  
OZ souhlasí 5 hlasy. 

2. OZ souhlasí od společnosti Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Praha 5 Smíchov se 
Smlouvou o spolupráci při zajišťování a spolufinancování dopravní obslužnosti 
Integrovanou dopravou Středočeského kraje za období od 1. 8. 2021 až 31. 12. 
2021. Smlouva byla sjednána se Středočeským krajem pouze na období od 1. 8. 
2021 do 31. 12. 2021. 
OZ souhlasí 5 hlasy. 

3. OZ souhlasí od společnosti Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Praha 5 Smíchov 
s Dohodou o ukončení smlouvy o spolupráci při zajišťování a spolufinancování 
dopravní obslužnosti za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. Obec od 1. 1. 2022 
díky novému výpočtu nebude na dopravní obslužnost v roce 2022 přispívat. 
Dopravní obslužnost zůstane v obci i nadále stejná. 
OZ souhlasí 5 hlasy. 

4. OZ souhlasí od Městského úřadu Kutná Hora – Odbor dopravy a silničního 
hospodářství Veřejnou vyhlášku – opatření obecné povahy, stanovení přechodné 
úpravy provozu na pozemních komunikacích – přechodná úprava provozu na silnici 
č. II/327 v obci Svatá Kateřina a na silnici č. III/3278 a č. II/327 Záboří nad Labem, 
v souvislosti s uzavírkou mostu ev. Č. 125-034 na silnici č. II/125 v Kolíně (stavba 
II/125 Kolín, most. Ev. Č. 125-034 přes Labe). Termín přechodné úpravy provozu je 
od 31. 3. 2022. 
OZ souhlasí 5 hlasy. 

5. OZ souhlasí od společnosti Geoperfect s. r. o. Světlá nad Sázavou se Smlouvou o 
zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku parc. č. 196/83 a parc. č. 196/99 
v k. ú. Kobylnice nad Doubravou se společností ČEZ Distribuce a. s. Děčín.  
OZ souhlasí 5 hlasy. 

6. OZ souhlasí se záměrem obce na pronájem pozemkové parcely č. 3/11 
v katastrálním území Kobylnice nad Doubravou. Záměr se vystavuje pro Pekárkovou 
Janu, Táboritská 440, 280 02 Kolín. 
OZ souhlasí 5 hlasy. 

7. OZ souhlasí s vykácením dvou kusů jabloní rostoucích na pozemkové parcele č. 3/11 
v katastrálním území Kobylnice nad Doubravou. Důvodem kácení je špatný stav 
uvedených dřevin (stáří) 
OZ souhlasí 5 hlasy. 
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Usnesení č. 1/2022 schváleno 5 hlasy. 
 
Příští jednání zastupitelstva se bude konat dne 22. 2. 2022 


