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Usnesení 

č. 2/2021 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kobylnice, konaného dne 16. 2. 2021 

1. OZ bere na vědomí informace od společnosti EKO-KOM, a.s. o množství vytříděných 
obalů za 4. Q. 2020. Obec vytřídila celkem 1,997 tuny odpadu v celkové částce 
8.313,58 Kč.  
OZ bere na vědomí. 

2. OZ souhlasí s Žádostí o poskytnutí podkladů o vedení sítí technické infrastruktury a 
ostatních okolností spojených s předmětnou akcí – Obchvat Vinařice – Bernardov od 
společnosti Pragoprojekt, a.s. Jedná se o výstavbu nového provizorního mostu nad 
řekou Doubravou. Most bude postaven vedle stávajícího, na straně směr Záboří n. L. 
a bude sloužit pro přepravu nadrozměrných nákladů do Jaderné elektrárny 
Dukovany. Stávající most by neunesl zatížení. Obec zde žádné sítě nemá. 
OZ souhlasí 4 hlasy.  

3. OZ bere na vědomí oznámení od Městského úřadu Kutná Hora, Odbor životního 
prostředí, o zahájení řízení ve věci zásahu do významného krajinného prvku vodního 
toku Doubrava. Jedná se o vypuštění jezových zdrží Kobylnice a Habrkovice po dobu 
cca 6 týdnů. Budou probíhat opravy nátěrů hradících konstrukcí.  
OZ bere na vědomí. 

4. OZ bere na vědomí Zápis + Usnesení z 30. valné hromady SOP Přelouč, konané 
dne 10. 12. 2020. 
OZ bere na vědomí. 

5. OZ souhlasí se Smlouvou o úhradě nákladů údržby veřejného pohřebiště v Záboří 
nad Labem pro rok 2021. Obec Kobylnice má zřízeno 28 hrobových míst. Poplatek 
pro rok 2021 je částka 3.158 Kč. 
OZ souhlasí 4 hlasy. 

6. OZ souhlasí s Dohodou o výběru poplatků a předávání dokladů a uplatnění nároku 
obce na zahrnutí využitelných odpadů v rámci poskytnutí slevy na odpady mezi Obcí 
Kobylnice a společností SOP Přelouč.  
OZ souhlasí 4 hlasy. 

7. OZ bere na vědomí oznámení o zahájení řízení ve věci domovní vrtané studny pro 
paní Ing. Veselou Lucii a pana Doudu Jaroslava od Městského úřadu Kutná Hora, 
Odbor životního prostředí.  
OZ bere na vědomí. 

8. OZ souhlasí se Smlouvou od Povodí Labe, státní podnik o zřízení věcného břemene 
pro pozemkovou parcelu č. 1199 v k. ú. Obce Kobylnice pro stavbu vodovodu pro 
obec Kobylnice. Smlouva je předána k zápisu na Katastrální úřad. 
OZ souhlasí 4 hlasy. 
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9. OZ schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2021. 
OZ souhlasí 4 hlasy.  

10. OZ bere na vědomí oznámení o termínu svozu nebezpečného a velkoobjemového 
odpadu od společnosti SOP Přelouč. Svoz proběhne v naší obci v sobotu 27. 2. 2021 
v 11.55 – 12.15 hodin u bytovky. 
OZ bere na vědomí. 

11. OZ bere na vědomí oznámení o zahájení jarního svozu BIO odpadu od společnosti 
SOP Přelouč. První svoz BIO odpadu bude 16. 4. 2021 a poté pravidelně 1 x za 14 
dní. 
OZ bere na vědomí. 

 
Usnesení č. 2/2021 schváleno 4 hlasy. 
 
Příští jednání zastupitelstva se bude konat dne 16. 3. 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 


