
Usnesení 

č. 2/2022 

ze zasedání zastupitelstva obce Kobylnice, konaného dne 22. 2. 2022 

1. OZ bere na vědomí Veřejnou vyhlášku – oznámení o vydání opatření obecné povahy 
od Ministerstva zemědělství. Ministerstvo zemědělství vydalo Národní plán povodí 
Labe, Národní plán povodí Dunaje a Národní plán povodí Odry. Dle vodního zákona 
je nutno stanovit cíle pro ochranu a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod 
a vodních ekosystémů ke snížení nepříznivých účinků povodní a sucha. 
OZ bere na vědomí. 

2. OZ souhlasí se Smlouvou o dílo k zakázce „Obec Kobylnice – zvýšení dopravní 
bezpečnosti v obci“ – výstavba nových chodníků v obci Kobylnice od čp. 17 k čp. 64, 
včetně rekonstrukce autobusových zastávek, čekáren a přechodu pro chodce. 
Smlouva se uzavřena s Ing. Janem Rozsívalem – IROP Olomouc. Cena za 
projektovou dokumentaci je celkem 389.717 Kč vč. DPH. Termín předání projektové 
dokumentace je do 30. 9. 2022. 
OZ souhlasí 5 hlasy. 

3. OZ souhlasí s Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Obec Kobylnice – zvýšení 
dopravní bezpečnosti v obci“ – výstavba nových chodníků v obci Kobylnice od čp. 17 
k čp. 64, včetně rekonstrukce autobusových zastávek, čekáren a přechodu pro 
chodce. Smlouva se uzavřena s Ing. Janem Rozsívalem – IROP Olomouc Cena za 
projektovou dokumentaci je snížena na částku 350.745 Kč vč. DPH. Projektová 
dokumentace bude podkladem pro žádost o dotaci.  
OZ souhlasí 5 hlasy. 

4. OZ bere na vědomí Ohlášení rekonstrukce a výstavby oplocení u domu čp. 48 v obci 
Kobylnice od paní Evy Dvořákové. Původní dřevěné oplocení bude nahrazeno 
betonovým plotem ve stejné výšce, hranice pozemků bude zachována. 
OZ bere na vědomí. 

5. OZ souhlasí se zadáním výběrového řízení na výstavbu nového chodníku od čp. 48 
k Obecnímu úřadu. Předmětem této veřejné zakázky je výstavba nového chodníku 
v obci Kobylnice, od popisného čísla čp. 48 k Obecnímu úřadu. Výstavba nového 
chodníku v celkovém rozsahu cca 120 m, bude provedena na pozemcích parc. č. 
196/42, parc. č. 196/127 a parc. č. 196/17. Výstavba chodníku se provede vytěžením 
stávající skrývky v šíři 150 cm a hloubce cca 20 cm. Založením obrubníků do betonu 
C12/15, zhutnění a zavezení podkladu drtí frakce 0/32 a utažení frakce 0/2. Oprava 
stávajícího panelového mostku přes potok. Založení betonového koryta, do kterého 
budou stávající panely ukotveny a obetonování stávajícího zábradlí. Chodník na 
pozemku parc. č. 196/42 bude ve vrchní úpravě drtě, chodník na pozemku parc. č. 
196/127 bude ve vrchní úpravě stávající panely a chodník na pozemku parc. č. 
196/17 bude ve vrchní úpravě zámková dlažba IČKO 4 přírodní 20 cm x 16 cm. 
Výběrové řízení bude odesláno dne 24. 2. 2022 a to pro firmy AWG Systém s.r.o., 
Zruč nad Sázavou, dále J. D. TRANSPORT SERVIS, s.r.o., Sudovo Hlavno a 
KMSTSPOL s.r.o. Kobylnice 71, Kutná Hora. 



OZ souhlasí 5 hlasy. 

6. OZ souhlasí od společnosti VHS Vrchlice – Maleč, a. s., Kutná Hora se Smlouvou o 
provozování kanalizace pro obec Kobylnice stoka D od 1. 1. 2022. Kanalizaci od 1. 1. 
2022 provozuje společnost VHS Vrchlice – Maleč, a. s., Kutná Hora. Smlouva je 
uzavřena na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. 
OZ souhlasí 5 hlasy. 

7. OZ schvaluje Smlouvu o nájmu pozemku parc. č. 3/11 v KÚ Kobylnice nad 
Doubravou o celkové výměře 330 m2 pro paní Janu Pekárkovou, Kolín. Jedná se o 
zahradu u čp. 28. Cena za pronájem je stanovena 5 Kč za 1 m2 a rok. Smlouva o 
nájmu je platná od 1. 3. 2022. 
OZ souhlasí 5 hlasy. 

8. OZ schvaluje pořádání akce „Sjezd rodáků a přátel obce Kobylnice“. Sjezd rodáků se 
uskuteční v sobotu 25. 6. 2022.  
OZ souhlasí 5 hlasy. 

 

 
 
Usnesení č. 2/2022 schváleno 5 hlasy. 
 
Příští jednání zastupitelstva se bude konat dne 29. 3. 2022. 


