
Usnesení 

č. 6/2020 

ze zasedání zastupitelstva obce Kobylnice, konaného dne 28. 4. 2020 

 
1. OZ bere na vědomí žádost od pana Jana Horyny, Kobylnice 62, o změnu výměry 

pronajatého pozemku u bytového domu čp. 62. Žádost bude zpracována a bude 
vytvořen dodatek k nájemní smlouvě. 
OZ bere na vědomí. 

2. OZ bere na vědomí Protokol o odběru vzorku pitné vody v budově OÚ od společnosti 
ÚNS Laboratorní služby. Všechny hodnoty vyhovují daným parametrům. 
OZ bere na vědomí. 

3. OZ bere na vědomí Cenovou nabídku k vyhlášenému výběrovému řízení na 
vypracování projektu k akci „Vodovod v obci Kobylnice“ od společnosti VIS – 
Vodohospodářsko – inženýrské služby, spol. s r.o., Hradec Králové. 
OZ bere na vědomí. 

4. OZ bere na vědomí Cenovou nabídku k vyhlášenému výběrovému řízení na 
vypracování projektu k akci „Vodovod v obci Kobylnice“ od společnosti 
Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora. 
OZ bere na vědomí. 

5. OZ bere na vědomí Cenovou nabídku k vyhlášenému výběrovému řízení na 
vypracování projektu k akci „Vodovod v obci Kobylnice“ od společnosti 
Vodohospodářská společnost Aleš Jambor – AJ – projekt. 
OZ bere na vědomí. 

6. OZ bere na vědomí žádost od pana Karola Matejovie, Kobylnice 71, o koupi části 
pozemku č. 196/99, části pozemku č. 196/123, části pozemku č. 196/84 a pozemku 
č. 196/68. OZ prověřuje ceny pozemků. 
OZ bere na vědomí. 

7. OZ bere na vědomí od Městského úřadu Kutná Hora, Odboru dopravy - oznámení o 
zahájení řízení o povolení uzavírky silnice Kobylnice – Záboří n. L. Úplná uzavírka 
silnice bude v termínu 11. 5. 2020 – 24. 5. 2020. Objízdná trasa bude vedena přes 
Svatý Mikuláš a Svatou Kateřinu. 
OZ bere na vědomí. 

8. OZ bere na vědomí od Ministerstva zemědělství, Odboru hospodářské úpravy a 
ochrany lesů - Veřejnou vyhlášku – opatření obecné povahy. Celoroční povolení 
kácení suchých stromů, z důvodu napadení kůrovce. 
OZ bere na vědomí. 

9. OZ souhlasí s cenovou nabídkou na frézování pařezů v parku u Pokornů od pana 
Jiřího Palečka. Frézování čtyř kusů pařezů za celkovou cenu 4.100,- Kč včetně DPH. 



OZ souhlasí 5 hlasy. 

10. OZ bere na vědomí od Finančního úřadu pro Středočeský kraj - Veřejnou vyhlášku 
pro daň z nemovitých věcí pro rok 2020. 
OZ bere na vědomí. 

11. OZ bere na vědomí souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru pro pana 
Trendla Daniela a Mgr. Kalinovou Markétu, Kobylnice čp. 37 od Městského úřadu 
Kutná Hora, Stavebního úřadu. Stavební záměr se vydává pro stavební úpravy části 
domu čp. 37 Kobylnice na provozovnu rychlého občerstvení na pozemku st. p. 110, 
parcela č. 132/5. 
OZ bere na vědomí. 

12. OZ souhlasí s Dodatkem č. 1/2020 k nájemní smlouvě č. 1/2020 na pronájem 
rodinného domu čp. 3 pro paní Věru Buňkovou, Kobylnice 3. Dodatek se sjednává na 
dobu od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2020, nájemné se sjednává ve výši 1.300,- Kč 
měsíčně. 
OZ souhlasí 5 hlasy. 

13. OZ souhlasí s Dodatkem č. 1/2020 k nájemní smlouvě č. 2/2020 na pronájem 
rodinného domu čp. 3 pro pana Jana Buňku, Kobylnice 3. Dodatek se sjednává na 
dobu od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2020, nájemné se sjednává ve výši 1.300,- Kč 
měsíčně. 
OZ souhlasí 5 hlasy. 

14. OZ Kobylnice schválilo „Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení“ na pozici 
ředitele/ředitelky Mateřské školy Kobylnice s předpokládaným nástupem 1. 8. 2020. 
Přihlášky byly podány do 25. 4. 2020.   
OZ souhlasí 5 hlasy. 

15. OZ souhlasí s prvním jednáním ke konkurznímu řízení na ředitele/ředitelku Mateřské 
školy, které se koná 4. 5. 2020. Pro výběrové řízení je zvolena konkurzní komise ze 
zástupců České školní inspekce, Odboru školství Středočeského kraje, odborných 
pedagogických pracovníků a zástupců Obecního úřadu Kobylnice. Předsedkyní 
komise je navržena starostka obce paní Ivana Veselá a tajemníkem  - zapisovatelem 
Lucie Veselá. 
OZ souhlasí 5 hlasy. 

 
 
Usnesení č. 6/2020 schváleno 5 hlasy. 
 
Příští jednání zastupitelstva se bude konat dne 26. 5. 2020. 
 
 


