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Usnesení 

č. 11/2022 

ze zasedání zastupitelstva obce Kobylnice, konaného dne 22. 11. 2022 

1. OZ bere na vědomí od Krajského úřadu Pardubického kraje – ODSH – oddělení 
silničního hospodářství veřejnou vyhlášku – opatření obecné povahy – stanovení 
přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy č. 2 v rámci stavby „Oprava železničního 
přejezdu Valy U Přelouče“ v termínu 7. 11. 2022 – 11. 11. 2022. 
OZ bere na vědomí. 

2. OZ bere na vědomí od Ministerstva zemědělství – odboru hospodářské úpravy a 
ochrany lesů veřejnou vyhlášku – opatření obecné povahy o změně okolností při 
vývoji kalamitního poškození lesních porostů. 
OZ bere na vědomí. 

3. OZ souhlasí s cenovou nabídkou od společnosti Hrdlička spol. s. r. o. Tetín – 
pobočka Žďár nad Sázavou. Cenová nabídka na zpracování auditu připravenosti na 
JVF DTM (jednotný výměnný formát digitálně technických map). Cílem auditu 
připravenosti na JVF DTM je analýza dokumentace, stanovení ceny a kompletace 
dat jako příprava na plnění zákonné povinnosti vlastníka technické infrastruktury ve 
vztahu k digitální technické mapě ČR dle zákona. Cena za zpracování auditu je 
10.000 Kč bez DPH. 
OZ souhlasí 5 hlasy.  

4. OZ souhlasí se Záměrem na pronájem nemovitosti čp. 3 pro V. B. na období od        
1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. 
OZ souhlasí 5 hlasy. 

5. OZ souhlasí se Záměrem na pronájem nemovitosti čp. 3 pro J. B. na období od           
1. 1. 2023 do 31. 3. 2023. 
OZ souhlasí 5 hlasy. 

6. OZ souhlasí s Návrhem rozpočtu obce Kobylnice na rok 2023. 
OZ souhlasí 5 hlasy. 

7. OZ souhlasí s Návrhem rozpočtu Mateřské školy Kobylnice na rok 2023. 
OZ souhlasí 5 hlasy. 

8. OZ souhlasí s Návrhem Střednědobého výhledu rozpočtu obce Kobylnice na rok 
2024 – 2027. 
OZ souhlasí 5 hlasy. 
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9. OZ souhlasí s Návrhem Střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Kobylnice 
na rok 2024 – 2027. 
OZ souhlasí 5 hlasy. 

10. OZ schvaluje plán inventur za rok 2022 a Příkaz k provedení inventarizace majetku, 
pohledávek a závazků obce Kobylnice k 31. 12. 2022. Dále OZ schvaluje hlavní a 
dílčí inventarizační komise. 
OZ souhlasí 5 hlasy. 

11. OZ souhlasí se Záměrem na koupi pozemkové parcely č. 159/9 v k. ú. Kobylnice nad 
Doubravou o výměře 167 m2 od ZOS Kačina a.s., Svatý Mikuláš. Cena je domluvena 
na částku 500 Kč za 1m2. 
OZ souhlasí 5 hlasy. 

12. OZ souhlasí se jmenováním zapisovatele pro volby Prezidenta České republiky, 
které se budou konat 13. a 14. 1. 2013. Zapisovatelem je jmenována paní Martina 
Štěpánková. 
OZ souhlasí 5 hlasy. 

13. OZ souhlasí se zajištěním BIO odpadu v obci v období od 1. 12. 2022 do 31. 3. 2023 
a to přistavením kontejneru u Vyčítalů. Kontejner bude vždy přistaven jeden víkend 
v měsíci a to od pátku do neděle a poté bude odvezen na BIO skládku do Zdechovic. 
Termíny přistavení kontejneru jsou ve vývěskách obce a každý občan obdrží rozpis 
domů. 
OZ souhlasí 5 hlasy. 

14. OZ souhlasí s poplatkem za obecní systém odpadového hospodářství pro rok 2023 a 
to s částkou 700 Kč na jednoho obyvatele. Poplatek je stejný jako v roce 2022. 
Osvobození od poplatku mají pouze děti do jednoho roku věku. Poplatek je splatný 
do 30. 4. 2023. 
OZ souhlasí 5 hlasy. 

15. OZ souhlasí s poplatkem za psa pro rok 2023 a to s částkou 100 Kč za každého psa. 
Poplatek je splatný do 30. 4. 2023. 
OZ souhlasí 5 hlasy. 

16. OZ bere na vědomí informaci o termínovaném účtu u Komerční banky, který má obec 
sjednaný od 6/2022. Úroky za období 6/2022 až 11/2022 jsou 107.513 Kč. 
OZ bere na vědomí. 

        

Usnesení č. 11/2022 schváleno 5 hlasy. 
 
Příští jednání zastupitelstva se bude konat dne: 13. 12. 2022. 

  

 


