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Usnesení 

č. 4/2022 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kobylnice, konaného dne 29. 3. 2022 

 
1. OZ bere na vědomí od Městského úřadu Přelouč – Odbor stavební – Oznámení o 

zahájení správního řízení – úplná uzavírka provozu na silnici II/322 v úseku Kojice 
čp. 17 – křižovatka II/322 x III/3224 v délce cca 900 m, z důvodu provádění stavby 
„Modernizace II/322 Kojice – obchvat“ – 2 etapa. Termín uzavírky je od 9. 5. 2022 do 
31. 12. 2022.  
OZ bere na vědomí. 

2. OZ bere na vědomí od Městského úřadu Kutná Hora – Odbor dopravy a silničního 
hospodářství – Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení přechodné 
úpravy provozu na pozemních komunikacích. Jedná se o přechodnou úpravu 
provozu na silnici č. II/327 v obci Svatá Kateřina a na silnici č. III/3278, č. II/327 
v obci Záboří nad Labem v souvislosti s uzavírkou mostu ev. Č. 125-034 na silnici č. 
II/125 v Kolíně (stavba II/125 Kolín, most ev. Č. 125-034 přes Labe – II. Etapa.). 
Přechodná úprava provozu je v termínu od 14. 3. 2022 do 31. 10. 2022. 
OZ bere na vědomí. 

3. OZ bere na vědomí od Krajského úřadu Středočeského kraje – Odbor dopravy – 
Oznámení o zahájení stavebního řízení – „I/2 přestavba propustku ev. č. 2-043 P pro 
přepravu komponent NJZ“ u obce Kobylnice na pozemku parc. č. 143/3, 1107/29, 
1058/3 a 1107/21 v k. ú. Kobylnice nad Doubravou. 
OZ bere na vědomí. 

4. OZ bere na vědomí od Krajského úřadu Středočeského kraje – Odbor životního 
prostředí a zemědělství – Rozhodnutí o zrušení povolení k provozování kanalizace 
pro veřejnou potřebu pro Vodovody a kanalizace Pardubice. Předmětem provozování 
byl majetek č. 2112-789330-00640361-3/1 – Kobylnice – tlaková kanalizace řád „D“.           
Nově vydává povolení k provozování kanalizace pro veřejnou potřebu pro 
Vodohospodářskou společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora. Předmětem 
provozování je majetek 2112-789330-00640361-3/1 – Kobylnice – tlaková kanalizace 
řád „D“. 
OZ bere na vědomí. 

5. OZ bere na vědomí od Krajského úřadu Středočeského kraje – Odbor územního 
plánování a stavebního úřadu – Veřejná vyhláška – Oznámení o veřejném 
projednání návrhu 9. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a 
Vyhodnocení vlivů 9. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na 
udržitelný rozvoj území, který vymezuje koridory pro veřejně prospěšné stavby 
vysokorychlostní trati Poříčany – Světlá nad Sázavou a spojka v úseku VRT – 
Nymburk, včetně staveb souvisejících. Veřejné projednání se bude konat ve středu 
11. 5. 2022 od 16.00 hodin v sále hasičské zbrojnice v Uhlířských Janovicích. 
OZ bere na vědomí. 
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6. OZ bere na vědomí od Krajského úřad Středočeského kraje – Odbor životního 
prostředí a zemědělství – Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy o stanovení 
změny záplavového území vodního toku Doubrava, ř. km 0,0 – 14,993.  
OZ bere na vědomí. 

7. OZ bere na vědomí Žádost o vybudování okna v koupelně od pana J. B., Kobylnice 
3. Žádosti nemůže být vyhověno, z důvodu nepovolení a nedání souhlasu od M. K. 
Kobylnice čp. 4.  
OZ bere na vědomí. 

8. OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022. 
OZ souhlasí 5 hlasy. 

9. OZ schvaluje Revizi 1 ke Směrnici č. 11/2018 k veřejným zakázkám malého rozsahu. 
OZ souhlasí 5 hlasy. 

10. OZ souhlasí se Smlouvou o dílo pro výběrové řízení „Výstavba nového chodníku od 
čp. 48 k Obecnímu úřadu“. Smlouva o dílo byla sepsána s firmou AWG Systém s. r. 
o., Sad Míru 787, Zruč nad Sázavou, celková cena díla je 219.555 Kč včetně DPH. 
Firmy J. D. TRANSPORT SERVIS, s.r.o., Sudovo Hlavno a KMSTSPOL s.r.o. 
Kobylnice 71, Kutná Hora se výběrového řízení nezúčastnily. 
OZ souhlasí 5 hlasy. 

11. OZ souhlasí se Smlouvou o dílo pro výběrové řízení „Nákup zahradního traktoru 
značky SOLIS Model 26 9 + 9, nákup příkopového mulčeru STARK boční KDS 125 
s nákup jednostranně sklopného hydraulického vleku Temared 25.15“, kterého se 
zúčastnila pouze firma ZEMI BUILDING MACHINES a.s., Otín 199, Jindřichův 
Hradec, a to pouze na prodej zahradního traktoru značky SOLIS Model 26 9 + 9. 
Smlouva o dílo je sepsána s firmou ZEMI BUILDING MACHINES a.s., Otín 199, 
Jindřichův Hradec pro nákup zahradního traktoru SOLIS Model 26 9 + 9, celková 
cena traktoru včetně příslušenství je 357.180 Kč včetně DPH. Výběrového řízení na 
nákup příkopového mulčeru značky STARK – bočního KDS 125 a jednostranně 
sklopného hydraulického vleku Temared 25.15 se žádná firma nezúčastnila. Firmy 
TRAKTORY Hájnice s.r.o., Hajnice 16, Hajnice a Josef Jarkovský SOLIS, Bílý Újezd 
17, Dobruška se výběrového řízení nezúčastnily.  
OZ souhlasí 5 hlasy. 

12. OZ souhlasí s nákupem příkopového mulčovače MKLP 105 v částce 66.526 Kč 
včetně DPH. Telefonicky byly poptány 3 firmy a byla vybrána firma Traktor servis – 
ML s.r.o., která má příkopový mulčovač skladem. 
OZ souhlasí 5 hlasy. 

13. OZ souhlasí s nákupem hydraulického sklápěcího vozíku Brenderup BT 4260 SB, 
celková hmotnost 1300 kg v částce 81.050 Kč včetně DPH. Telefonicky byly poptány 
tři firmy a byla vybrána firma Ráj přívěsů s.r.o. Frýdek Místek, která splňuje naše 
zadávací podmínky a sklápěcí vozík má skladem. 
OZ souhlasí 5 hlasy. 

14. OZ bere na vědomí změnu ceny stočného platnou od 1. 4. 2022. Od 1. 4. 2022 
dochází k mimořádnému navýšení ceny stočného z důvodu ekonomické situace a 
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zvýšení cen za el. energii, PHM a služby. Cena za 1m3 se zvyšuje na 53,67 Kč 
s DPH. 
OZ bere na vědomí. 

 

 
Usnesení č. 4/2022 schváleno 5 hlasy. 
 
 
 
Příští jednání zastupitelstva se bude konat dne 26. 4. 2022 


