
Usnesení 

č. 18/2019 

ze zasedání zastupitelstva obce Kobylnice, konaného dne 30. 12. 2019 

1. OZ schvaluje Dodatek č. 1/2020 ke Smlouvě č. 37/02 od společnosti SOP Přelouč 
a.s. o odvozu odpadu v obci Kobylnice ze dne 28. 12. 2001. Od 1. 1. 2020 dochází 
ke zvýšení cen za svoz odpadu o 6%. Svoz komunálního odpadu bude prováděn s 
frekvencí 52 x ročně. 
OZ souhlasí 4 hlasy. 

2. OZ bere na vědomí vyrozumění od Katastrálního úřadu Kutná hora o provedeném 
vkladu do katastru nemovitostí ve věci rodinného domu čp. 3 Kobylnice + zastavěná 
plocha a nádvoří. Zápis byl proveden dne 20. 12. 2019 na základě kupní smlouvy ze 
dne 7. 11. 2019. 
OZ bere na vědomí. 

3. OZ souhlasí s novým ceníkem od společnosti Bohemia Waste Management, s.r.o. ke 
smlouvě o odstranění bioodpadů platný od 1. 1. 2020 na skládce Zdechovice, kam 
naše obec odváží bioodpad v období od 1. 11. 2019 do 31. 3. 2020. 
OZ souhlasí 4 hlasy. 

4. OZ bere na vědomí, od Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru dopravy, 
Veřejnou vyhlášku – opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu 
obecnými schématy na silnicích I. třídy pro rok 2020  
OZ bere na vědomí. 

5. OZ bere na vědomí, od Ministerstva zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a 
ochrany lesů, Veřejnou vyhlášku – opatření obecné povahy, kterým se mění a 
doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství ze dne 3. 4. 
2019 ve znění opatření obecné povahy ze dne 30. 8. 2019. Vyhláška se týká změny 
kalamitní situace v lesích na území ČR.  
OZ bere na vědomí. 

6. OZ schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2019. 
OZ souhlasí 4 hlasy. 

7. OZ schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. Sazba poplatku činí 580 Kč za kalendářní rok a je splatná do 
30. 4. 2020. 
OZ souhlasí 4 hlasy. 

8. OZ schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020 o místním poplatku ze psů. 
Sazba poplatku činí za jednoho psa 100 Kč, za druhého a každého dalšího 100 Kč 
za kalendářní rok a je splatná do 30. 4. 2020. 
OZ souhlasí 4 hlasy. 



9. OZ schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020 o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství.  
OZ souhlasí 4 hlasy. 

10. OZ schvaluje Nájemní smlouvu č. 1/2020 mezi Obcí Kobylnice a paní V. B., 
Kobylnice 3, 284 01 Kutná Hora. Jedná se o pronájem rodinného domu čp. 3 v obci 
Kobylnice. Měsíční nájemné činí 1.300 Kč a je splatné do 20. dne každého 
kalendářního měsíce.  
OZ souhlasí 4 hlasy. 

11. OZ schvaluje Nájemní smlouvu č. 2/2020 mezi Obcí Kobylnice a panem J. B., 
Kobylnice 3, 284 01 Kutná Hora. Jedná se o pronájem rodinného domu čp. 3 v obci 
Kobylnice. Měsíční nájemné činí 1.700 Kč a je splatné do 20. dne každého 
kalendářního měsíce.  
OZ souhlasí 4 hlasy. 

 

 

Usnesení č. 18/2019 schváleno 4 hlasy. 
 
Příští jednání zastupitelstva se bude konat dne 7. 1. 2020. 

 
 


