
Usnesení 

č. 15/2020 

ze zasedání zastupitelstva obce Kobylnice, konaného dne 30. 12. 2020 

1. OZ souhlasí se Smlouvou č. 651/023/2021 o veřejných službách v přepravě 
cestujících k zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou se 
společností ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY, a.s. Zálohy dopravci pro rok 2021 činí 4 x 
5.467 Kč – celkem 21.868 Kč. 
OZ souhlasí 4 hlasy. 

2. OZ souhlasí s Dodatkem č. 1/2021 ke Smlouvě č. 37/02 o odvozu odpadu v obci 
Kobylnice, ze dne 28. 12. 2021 se společností SOP, a.s. Náklady na třídění odpadu 
pro rok 2021 se zvyšují cca o 5%, a to: sběr a přeprava komunálního odpadu: 1.019 
Kč/t, svoz bioodpadu: 536 Kč/t, poplatek za 1 obyvatele: 412 Kč a poplatek za svoz 
skla, papíru a plastu: 385 Kč/t. Změnou zákona o odpadech došlo k navýšení 
recyklačního poplatku za svoz papíru a plastu, prozatím, na 690 Kč/t. V průběhu roku 
2021 se ale bude tato částka ještě zvyšovat.  
OZ souhlasí 4 hlasy.  

3. OZ souhlasí se Smlouvou o zřízení věcného břemene – Kobylnice čp. 26 – 
přemístění NN IE-12-6009072 se společností Elektro Martínek, s.r.o. Došlo 
k přeložení kabelového vedení, z rodinného domu na JB stožár.  
OZ souhlasí 4 hlasy.  

4. OZ bere na vědomí od Krajského úřadu Středočeského kraje – Odboru dopravy - 
opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu obecnými schématy 
na silnicích I. třídy pro rok 2021.  
OZ bere na vědomí. 

5. OZ bere na vědomí od Městského úřadu Kutná Hora, Odboru dopravy a silničního 
hospodářství - Veřejnou vyhlášku – opatření obecné povahy – stanovení přechodné 
úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici č. III/3278 mezi obcemi 
Kobylnice a Záboří nad Labem. Trvání přechodné úpravy provozu od 1. 12. 2020 – 
29. 1. 2021. V tomto termínu budou probíhat inženýrsko-geologické vrty v rámci 
stavby „Propojení Vinařice – Bernardov, podrobný GRP“. 
OZ bere na vědomí. 

6. OZ souhlasí se Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
k pozemní komunikaci a podmínkách stavby a provozu „Vodovod Kobylnice“ 
s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje. Jedná se o silnici č. 
III/3278, pozemek č. 1133/4, LV 48 – KÚ Kobylnice nad Doubravou.  
OZ souhlasí 4 hlasy. 

7. OZ souhlasí s žádostí o umístění stavby – „sklad zahradního nářadí“ na pozemku 
parcelní č. 196/86 v KÚ Kobylnice nad Doubravou od pana Jiřího Rambouska, 
Kobylnice 64. Jedná se o stavbu o rozměru 22 m2. OZ se stavbou souhlasí a nemá 
námitky.  



OZ souhlasí 4 hlasy. 

8. OZ bere na vědomí žádost od pana Ing. Romana Blehy, PhD. o převod pozemku 
parcelní č. 3/11 zapsaného na LV 10001 – 330 m2, který sousedí s pozemkem 
parcelní č. 22 zapsaného na LV 495, jehož součástí je RD čp. 28. Ing. Bleha žádá o 
převod pozemku na základě institutu řádného vydržení a to bezplatně. Tato žádost 
bude konzultována s právníkem a poté bude panu Blehovi zaslána odpověď.   
OZ bere na vědomí. 

9. OZ schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2020. 
OZ souhlasí 4 hlasy. 

10. OZ bere na vědomí od společnosti VAK Pardubice, a.s. novou cenu stočného 
platnou od 1. 1. 2021. Cena se zvyšuje z částky 157 Kč na částku 160 Kč za jednu 
motohodinu.  
OZ bere na vědomí. 

11. OZ schvaluje zaslání mimořádné splátky úvěru na kanalizaci do KB, a.s. a to 
v částce 250.000 Kč. Po odečtení této mimořádné splátky zbývá ještě uhradit 
429.678,18 Kč.  
OZ souhlasí 4 hlasy. 

12. OZ schvaluje Dodatek č. 1/2021 k Nájemní smlouvě č. 1/2020 pro paní Věru 
Buňkovou, Kobylnice 3. Jedná se o pronájem RD čp. 3 v obci Kobylnice. Měsíční 
nájemné se pro rok 2021 nezvyšuje a činí 1.300 Kč měsíčně.  
OZ souhlasí 4 hlasy. 

13. OZ schvaluje Dodatek č. 1/2021 k Nájemní smlouvě č. 2/2020 pro pana Jana Buňku, 
Kobylnice 3. Jedná se o pronájem RD čp. 3 v obci Kobylnice. Měsíční nájemné se 
pro rok 2021 nezvyšuje a činí 1.700 Kč měsíčně. 
OZ souhlasí 4 hlasy. 

14. OZ schvaluje Smlouvu č. 1/2021 o využití systému zavedeného obcí o nakládání 
s komunálním odpadem mezi společností AQUA PRIM s.r.o. a Obcí Kobylnice. Pro 
rok 2021 je stanovena částka 6.080 Kč za pravidelný týdenní svoz komunálního 
odpadu. 
OZ souhlasí 4 hlasy. 

15. OZ schvaluje Smlouvu č. 2/2021 o využití systému zavedeného obcí o nakládání s 
komunálním odpadem mezi paní Helenou Rambouskovou a Obcí Kobylnice. Pro rok 
2021 je stanovena částka 2.800 Kč za pravidelný 14 denní svoz komunálního 
odpadu.  
OZ souhlasí 4 hlasy. 

16. OZ schvaluje Smlouvu č. 3/2021 o využití systému zavedeného obcí o nakládání s 
komunálním odpadem mezi společností Kolobistro s.r.o. a Obcí Kobylnice. Pro rok 
2021 je stanovena částka 3.430 Kč za pravidelný týdenní svoz komunálního odpadu. 
OZ souhlasí 4 hlasy. 



17. OZ schvaluje Dodatek č. 1/2021 k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2020 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů. Sazba poplatku pro rok 2021 činí 620 Kč pro 1 
obyvatele za kalendářní rok. Poplatek je splatný do 30. 4. 2021. K navýšení poplatku 
dochází z důvodu zvýšení nákladů na svoz komunálního odpadu od společnosti SOP 
Přelouč. Obec Kobylnice za rok 2020 uhradila celkové náklady na svoz odpadu 
v částce 250.000 Kč. Poplatky od občanů činily 123.800 Kč.  
OZ souhlasí 4 hlasy. 

18. OZ bere na vědomí zůstatky na bankovních účtech Obce Kobylnice k 31. 12. 2020: 
běžný účet vedený u KB: 4.232.413,12 Kč, dotační účet vedený ČNB: 67.079,29 Kč 
a zůstatek úvěrového účtu: - 679.678,18 Kč.  
OZ bere na vědomí. 

 
 
Usnesení č. 15/2020 schváleno 4 hlasy. 
 
Příští jednání zastupitelstva se bude konat dne 19. 01. 2021 


