Usnesení
č. 6/2021
ze zasedání zastupitelstva obce Kobylnice, konaného dne 08. 06. 2021
1. OZ souhlasí a bere na vědomí Žádost o vyjádření a souhlas k přestavbě a úpravě 3
propustků pro přepravu komponentů NJZ, propustek silnice č. I/2 a I/38 v obci
Kobylnice. OZ v současné době nemůže dát souhlas se stavbou, z důvodu
omezeného počtu pravomocí. Vyjádření zašle nové zastupitelstvo v měsíci říjnu
2021. OZ dalo pouze souhlas s technickým řešením stavby.
OZ souhlasí 3 hlasy a bere na vědomí.
2. OZ souhlasí s cenovou nabídkou od pana Jaroslava Vojáčka, Svatý Mikuláš, na
nátěr fasády soklu v Mateřské škole a u Obecního úřadu. Cenová nabídka na částku
12.180 Kč. Práce bude provedena v termínu od 14. 6. 2021.
OZ souhlasí 3 hlasy.
3. OZ souhlasí s cenovou nabídkou od pana Pavla Šafránka, Žehušice, na výměnu
jednoho kusu radiátoru v Mateřské škole v částce 7.199 Kč. Práce bude provedena v
termínu od 12. 7. 2021 po uzavření školky.
OZ souhlasí 3 hlasy.
4. OZ souhlasí se Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. RSD-322015/2021-2 na pozemku p. č. 1107/21 v k. ú. Kobylnice nad
Doubravou, LV č. 10020, na kterém je umístěna stavba silnice I. Třídy č. 2. Smlouva
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene je pro stavbu vodovodu v obci
Kobylnice, uzavřena se společností Ředitelství silnic a dálnic ČR.
OZ souhlasí 3 hlasy.
5. OZ bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kobylnice za
rok 2020 ze dne 21. 5. 2021. Při přezkoumání byly zjištěny následující chyby a
nedostatky - obec nezveřejnila záměr na prodloužení pronájmu pivnice na úřední
desce a to na období od 1. 8. 2020 do 31. 7. 2021.
OZ bere na vědomí.
6. OZ bere na vědomí od firmy EKO-KOM, a. s. oznámení o množství vytříděného
odpadu za rok 2020. Občané obce vytřídili za rok 2020 celkem 8,265 t odpadu
v celkové částce 33.904 Kč
OZ bere na vědomí.
7. OZ souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku s panem
Václavem Milíkem ve smyslu ust. § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanský
zákoník na pozemek parc. č. 196/84 u bytovky. Jedná se o pozemek o celkové
výměře 124 m2. Smlouva je uzavřena od 1. 7. 2021 a cena za roční pronájem je 682
Kč. Pro období od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021 je to částka 341 Kč.
OZ souhlasí 3 hlasy.

8. OZ bere na vědomí od Městského úřadu Kutná Hora, Odboru životního prostředí,
Rozhodnutí a vydání povolení podle § 59 odst. 4 vodního zákona na „mimořádnou
manipulaci – vypouštění jezové zdrže Kobylnice a Habrkovice na řece Doubravě“.
Vypuštěna bude v období od 1. 9. 2021 do 31. 10. 2021.
OZ bere na vědomí.
9. OZ bere na vědomí pozvánku na valnou hromadu SOP Přelouč, závěrečný účet za
rok 2020 SOP Přelouč a návrh na rozdělení členského podílu v roce 2021. Pro obec
Kobylnice by měl být členský podíl v částce 30.532 Kč.
OZ bere na vědomí.
10. OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021.
OZ souhlasí 3 hlasy.
11. OZ souhlasí s doplacením úvěru na kanalizaci u Komerční banky, a.s. Zůstatek k 31.
5. 2021 je 334.000 Kč. Tímto doplacením obec Kobylnice nemá žádné úvěrové
závazky.
OZ souhlasí 3 hlasy.
12. OZ schvaluje Výzvu k podání nabídky na zpracování „Územního plánu obce
Kobylnice“ a vyhlášení výběrového řízení pro zpracování Územního plánu obce
Kobylnice. Výběrové řízení bude v režimu zakázky malého rozsahu. Osloveny budou
tři firmy a to Ateliér AURUM Pardubice, Jiráskova 21, Pardubice, Ing. Kateřina
Jelínková, Komenského 1465, Sezimovo Ústí a Jan Krátký-Halounová, Podolské
nábřeží 17/24, Praha 4.
OZ souhlasí 3 hlasy.
13. OZ schvaluje finanční příspěvek na akci pro děti - ukončení školního roku do
maximální výše 2.000 Kč.
OZ souhlasí 3 hlasy.

Usnesení č. 6/2021 schváleno 3 hlasy
Příští jednání zastupitelstva se bude konat dne 20. 07. 2021

