
Usnesení 

č. 10/2022 

ze zasedání zastupitelstva obce Kobylnice, konaného dne 25. 10. 2022 

1. OZ bere na vědomí od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových - Agenda 
nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí – neznámý vlastník. 
V KÚ Kobylnice je nedostatečně identifikovaný seznam nemovitých věcí, tzv. 
neznámý vlastník.  
OZ bere na vědomí. 

2. OZ bere na vědomí od Katastrálního pracoviště Kutná Hora – informaci, že v roce 
2021 v našem katastrálním území probíhala revize katastru. Jedná se o podklady 
k místnímu a pomístnímu názvosloví. Vyjádření a schválení názvů odešle paní 
starostka obce.  
OZ bere na vědomí.  

3. OZ bere na vědomí od Krajského úřadu Středočeského kraje – Odbor životního 
prostředí a zemědělství - Opatření obecné povahy. Stanovení odchylného postupu 
pro usmrcování kormorána velkého při prevenci závažných škod na rybářství za 
účelem ochrany volně žijících živočichů na území Středočeského kraje.  
OZ bere na vědomí.  

4. OZ bere na vědomí od Krajského úřadu Středočeského kraje – Odbor životního 
prostředí a zemědělství - Žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky s opatřením obecné 
povahy. Stanovení odchylného postupu pro usmrcování kormorána velkého při 
prevenci závažných škod na rybářství za účelem ochrany volně žijících živočichů na 
území Středočeského kraje. Veřejná vyhláška je vyvěšena na úředních deskách 
Obecního úřadu.  
OZ bere na vědomí. 

5. OZ bere na vědomí od Krajského úřadu Pardubického kraje – Oddělení silničního 
hospodářství - Oznámení o zahájení správního řízení. Povolení úplné uzavírky silnice 
I. třídy č. 2 v rámci akce „Oprava železničního přejezdu Valy u Přelouče“. Termín 
úplné uzavírky je od 7. 11. 2022 od 7 hodin do 11. 11. 2022 do 23:59 hodin. 
OZ bere na vědomí. 

6. OZ bere na vědomí od Městského úřadu Přelouč – Odbor stavební - Oznámení o 
zahájení správního řízení. Zahájení správního řízení ve věci úplné uzavírky provozu 
na silnici II/322 v úseku Kojice čp. 17 – křižovatka II/322 x III/3224 v délce cca 900 m, 
a to z důvodu provádění stavby „Modernizace II/322 Kojice – obchvat“ (2. etapa). 
Termín uzavírky: 1. 1. 2023 – 31. 5. 2023.  
OZ bere na vědomí. 

7. OZ bere na vědomí od Městského úřadu Kutná Hora – Odbor dopravy a silničního 
hospodářství - Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné 
úpravy provozu na pozemních komunikacích. Stanovení přechodné úpravy provozu 



z důvodu rekonstrukce železničního přejezdu P5028 v obci Valy u Přelouče – 
uzavírka silnice č. I/2.  
OZ bere na vědomí. 

8. OZ bere na vědomí od Městského úřadu Kutná Hora – Oddělení regionálního rozvoje 
a územního plánování - Oznámení o vystavení návrhu územního plánu obce Svatý 
Mikuláš a veřejném projednání. Veřejné projednání se uskuteční dne 24. 11. 2022 
v 16 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Svatý Mikuláš.    
OZ bere na vědomí. 

9. OZ souhlasí s žádostí od pana Jiřího Rambouska, Kobylnice 64 o souhlas 
s umístěním stavby „Zastřešené stání pro osobní auto“ na pozemku č. 196/86 u 
rodinného domu Kobylnice čp. 64 o rozměrech 25 m2. Dále žádost o povolení 
výměny oplocení a vjezdových vrat na zahradu. OZ souhlasí s umístěním stavby 
zastřešeného stání, s výměnou oplocení a vjezdových vrat na zahradu. Požaduje 
zachování hranice pozemků. 
OZ souhlasí 5 hlasy. 

10. OZ schvaluje Smlouvu o převodu investorství ke stavbě vodního díla „Vodovod 
Kobylnice“. Jedná se o projektovou dokumentaci pro hlavní řád vodovodu, kterou 
zpracovala společnost VIS Hradec Králové. Projektovou dokumentaci předáváme 
Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a. s., Kutná Hora za částku 
1.000 Kč. 
OZ souhlasí 5 hlasy. 

11. OZ bere na vědomí Žádost o prodloužení nájemní smlouvy od pana J. B., Kobylnice 
3, na rok 2023. OZ bere tuto žádost na vědomí a na příštím zasedání bude vyvěšen 
Záměr na pronájem nemovitosti čp. 3. 
OZ bere na vědomí. 

12. OZ schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.: 058 – D0038 na akci: „Obec 
Kobylnice – zvýšení dopravní bezpečnosti v obci“ se společností IROP Olomouc. 
Jedná se o rozšíření předmětu smlouvy o podobjekt „Veřejné osvětlení“, který je 
nutno do PD začlenit pro osvětlení nově řešeného přechodu, tak aby stavba 
vyhověla platným normám a vyhlášce při její kolaudaci. Jedná se o nový přechod pro 
chodce a jeho osvětlení na silnici od Záboří n. Labem. Osvětlení přechodu je 
uznatelným nákladem pro dotaci ze SFDI. Původní cena projektu byla navýšena cca 
o 30.000 Kč. Celková cena projektu činí 385.245 Kč vč. DPH. 
OZ souhlasí 5 hlasy. 

13. OZ schvaluje pořádání kulturní akce Rozsvícení Vánočního stromečku, která se bude 
konat v sobotu 26. 11. 2022 od 16:00 hodin na hřišti u Obecního úřadu. Občerstvení 
zajištěno. OZ odsouhlasilo na tuto akci částku max. 3.000 Kč. 
OZ souhlasí 5 hlasy. 

14. OZ schvaluje pořádání Mikulášské nadílky pro děti, která se bude konat v sobotu 
3. 12. 2022 od 17:00 hodin na hřišti u vánočního stromečku. OZ schvaluje ovocné 
balíčky pro děti v částce 120 Kč pro jedno dítě do 15 let věku. 
OZ souhlasí 5 hlasy. 



15. OZ schvaluje pořádání Vánočního posezení seniorů, které se bude konat v sobotu 
10. 12. 2022 od 16:00 hodin v místní pivnici. Program zajistí MŠ Kobylnice a k tanci a 
poslechu bude hrát hudba pana Hájka ze Živanic. Večer od 19:00 hodin je pro 
všechny občany taneční zábava. OZ schvaluje občerstvení pro seniory a to v částce 
120 Kč na osobu. 
OZ souhlasí 5 hlasy. 

16. OZ bere na vědomí zprávu o výsledku kontroly z krizového řízení, která se 
uskutečnila dne 25. 10. 2022. Kontrola proběhla v pořádku.  
OZ bere na vědomí. 

17. OZ souhlasí s odesláním částky 1.000.000 Kč na termínovaný účet vedený u KB.  
OZ souhlasí 5 hlasy. 

18. OZ souhlasí s vyplacením odchodného pro pana Miroslava Hrubeše za vykonávanou 
pozici místostarosty. Panu Hrubešovi budou vyplaceny celkem 4 měsíční odměny a 
to v celkové výši 44.000 Kč. 
OZ souhlasí 5 hlasy. 

 

Usnesení č. 10/2022 schváleno 5 hlasy. 

Příští jednání zastupitelstva se bude konat dne 22. 11. 2022. 


