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Usnesení 

č. 2/2023 

ze zasedání zastupitelstva obce Kobylnice, konaného dne 17. 1. 2023 

1. OZ bere na vědomí od Městského úřadu Kutná Hora – Odboru životního prostředí 
závazné souhlasné stanovisko k zásahu do významných krajinných prvků vodních 
toků a jejich údolních niv. K zásahu do významného krajinného prvku vodních toků 
dojde v rámci akce „Vodovodní přípojky Kobylnice“, konkrétně v rámci zavedení 
vodní soustavy, při které dojte k překřížení vodních toků. Jedná se o vodní tok IDTV 
10175880 pravostanný přítok říčky Doubravy, vodní tok IDTV 10175885 a IDTV 
10175886 na pozemcích 196/20 a 1131/1 v k. ú. Kobylnice nad Doubravou. 
OZ bere na vědomí. 

2. OZ bere na vědomí od Městského úřadu Přelouč – stavebního odboru Rozhodnutí o 
povolení prodloužení úplné uzavírky provozu na silnici II/322 v úseku Kojice čp. 4 – 
křižovatka silnic II/322 a III/3224 v délce 1800 m, v termínu od 1. 1. 2023 do 28. 2. 
2023 a to z důvodu provádění stavby „Modernizace II/322 Kojice obchvat“ – 2. etapa. 

 
3. OZ bere na vědomí od Krajského úřadu Středočeského kraje – Odboru územního 

plánování Rozhodnutí o umístění stavby dopravní infrastruktury – příprava opatření 
na dopravní infrastrukturu pro přepravu nadrozměrných těžkých komponentů pro 
nové jaderné zařízení elektrárny Dukovany, propojení Vinařice – Bernardov. 
OZ bere na vědomí. 

4. OZ bere na vědomí od Krajského úřadu Středočeského kraje – Odboru kontroly 
oznámení o termínu vykonání přezkoumání hospodaření obce Kobylnice za rok 
2022. Termín přezkoumání hospodaření je 30. 1. 2023 v 11:00 hodin. 
OZ bere na vědomí. 

5. OZ bere na vědomí od SOP Přelouč a. s. informaci o zveřejnění schváleného 
rozpočtu SOP Přelouč na rok 2023, zápis z jednání 34. valné hromady ze dne 13. 
12. 2022 a Usnesení z jednání 34. valné hromady SOP Přelouč. 
OZ bere na vědomí. 

6. OZ bere na vědomí od Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Smlouvu 
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemní komunikaci a 
podmínkám stavby a provozu „Vodovodní přípojky Kobylnice“. Jedná se o pozemek 
p. č. 1133/4 v katastrálním území obce Kobylnice. 
OZ bere na vědomí. 

7. OZ souhlasí s kupní smlouvou mezi ZOS Kačina a. s., Svatý Mikuláš a obcí 
Kobylnice na prodej parcely číslo 159/9 zapsané na LV 10013 pro katastrální území 
Kobylnice nad Doubravou o výměře 167 m2. Cena je 500 Kč za 1m2 x 167 m2, 
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celková cena za parcelu je 82.500 Kč. OZ schvaluje kupní smlouvu za uvedenou 
cenu. 
OZ souhlasí 5 hlasy. 

8. OZ bere na vědomí informaci o dotaci na „Vodovod Kobylnice“. Žádost o podporu 
splnila podmínky dotace a je postoupena k dalšímu ekonomickému hodnocení. Do 
jednoho měsíce budeme mít konečné rozhodnutí. 
OZ bere na vědomí. 

 

9. OZ souhlasí s nákupem nových vchodových dveří do budovy Obecního úřadu vchod 
od pivnice, dále nákupem nových vchodových dveří od sklepa a nákupem vnitřních 
dveří od sklepa do budovy obecního úřadu z důvodu zabezpečení budovy. Doposud 
není řádně zabezpečena. Dle směrnice o zadávání veřejných zakázek OZ poptá tři 
firmy a vybere tu nejvhodnější. 
OZ souhlasí 5 hlasy. 

 

10.  OZ bere na vědomí vyjádření zaslané firmě Pragoprojekt Liberec, zaslané na 
základě vyjádření k územnímu rozhodnutí – akce propojení Vinařice – Bernardov.  
OZ zaslalo připomínku ohledně vybudování přechodu pro chodce v křižovatce silnice 
III/3278 k Záboří. Vybudování přechodu pro chodce je nutností v rámci rozšíření 
křižovatky v návaznosti na vybudování nových chodníků v obci. Doposud navrhované 
přechodové ostrůvky není možno použít, protože chodník musí v křižovatce lemovat 
zábradlí. 
OZ bere na vědomí.  
 

        

Usnesení č. 2/2023 schváleno 5 hlasy. 
 
Příští jednání zastupitelstva se bude konat dne: 21. 2. 2023. 

  

 


