
Usnesení 

č. 6/2022 

ze zasedání zastupitelstva obce Kobylnice, konaného dne 31. 5. 2022 

1. OZ bere na vědomí od Krajského úřadu Středočeského kraje – Odboru životního 
prostředí Veřejnou vyhlášku – opatření obecné povahy o stanovení změny 
záplavového území vodního toku Doubrava, ř. km 0,0 – 13,952 a 21,000 - 28. Touto 
vyhláškou se mění aktuální stanovení záplavového území vodního toku Doubrava na 
ř. km 0,0 – 14,993. Záplavové území bylo stanoveno na základě návrhu správce 
vodního toku Doubrava a to Povodí Labe. 
OZ bere na vědomí. 

2. OZ bere na vědomí od společnosti SOP Přelouč a.s. Závěrečný účet SOP Přelouč 
a.s., Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 a pozvání na valnou 
hromadu. 
OZ bere na vědomí. 

3. OZ souhlasí se Smlouvou o poskytnutí programového produktu pro účetnictví a 
evidenci obyvatel od společnosti KMS software s.r.o. Jihlava. Jedná se o přechod na 
novou verzi programu. Předběžná cena je cca 48.000 Kč. 
OZ souhlasí 4 hlasy. 

4. OZ bere na vědomí Oznámení o výměně střešní krytiny na rodinném domě 
v Kobylnicích čp. 56 od pana Jiřího Rambouska.  
OZ bere na vědomí. 

5. OZ souhlasí s Žádostí o vyjádření k udělení licence od Krajského úřadu 
Středočeského kraje pro dopravce ARRIVA autobusy a.s. Chrudim pro linku Kutná 
Hora – Horka I – Semtěš. OZ Kobylnice souhlasí s udělením licence pro tuto 
autobusovou linku. 
OZ souhlasí 4 hlasy. 

6. OZ bere na vědomí Žádost o změnu rozhodnutí o udělení licence od Krajského 
úřadu Středočeského kraje – Odboru veřejné mobility pro ARRIVA autobusy a.s. pro 
linku Kutná Hora – Horka I – Semtěš. Důvodem žádosti je změna linky a to Kutná 
Hora – Horka I – Vrdy – Čáslav. 
OZ bere na vědomí. 

7. OZ bere na vědomí od Městského úřadu Přelouč – Odbor stavební - Rozhodnutí o 
povolení úplné uzavírky provozu na silnici č. II/322 v úseku Kojice čp. 17 – křižovatka 
silnic II/322 a III/3224 v délce 1800 m, v termínu od 9. 5. 2022 – 31. 12. 2022. 
Důvodem je provádění stavby – modernizace silnice II/322 – druhá etapa. 
OZ bere na vědomí. 

8. OZ bere na vědomí od Městského úřadu Kutná Hora – Oddělení regionálního rozvoje 
a územního plánování - Oznámení společného jednání o návrhu Územního plánu 



obce Bernardov a výzvu k uplatnění stanovisek. Jednání se koná dne 1. 6. 2022 od 
14.00 hodin na Městském úřadě v Kutné Hoře. 
OZ bere na vědomí. 

9. OZ souhlasí s cenovou nabídkou od Petra Vnuka - Hluboký Důl 107, na opravu 
pomníku padlým v naší obci. V ceně je zahrnuta očista pomníku vysokotlakem a 
obnova písma na pomníku, včetně obnovy písma na vsazené žulové desce. Celková 
cena je 6.886 Kč včetně DPH. 
OZ souhlasí 4 hlasy. 

10.  OZ schvaluje Návrh závěrečného účtu obce Kobylnice za rok 2021. 
 OZ souhlasí 4 hlasy. 

11.  OZ schvaluje Účetní závěrku obce Kobylnice za rok 2021. 
 OZ souhlasí 4 hlasy. 

12. OZ schvaluje Účetní závěrku Mateřské školy Kobylnice za rok 2021. Výnosy MŠ 
činily 2.673.171 Kč a náklady 2.644.090,95 Kč. MŠ zaznamenala za rok 2021 zisk ve 
výši 29.080,05 Kč. Tento zisk bude použit do Rezervního fondu tvořeného ze 
zlepšeného výsledku hospodaření. 
OZ souhlasí 4 hlasy. 

13.  OZ schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2022. 
 OZ souhlasí 4 hlasy. 

14.  OZ schvaluje Kupní smlouvu na prodej hasičského auta TATRA 808. Kupujícím je 
pan Jan Žídek, Otrokovice. Prodejní cena je 250.000 Kč. 
OZ souhlasí 4 hlasy. 

15.  OZ schvaluje Kupní smlouvu na prodej hasičské stříkačky PPS8. Kupujícím je pan 
Martin Vaněk, Pateřín 5. Prodejní cena je 11.000 Kč. 
OZ souhlasí 4 hlasy. 

16.  OZ bere na vědomí od firmy ARMEX ENERGY a.s. přípravu nové smlouvy pro 
zajištění dodávek el. energie a plynu pro budovu OÚ na rok 2023. 
OZ bere na vědomí. 

17.  OZ bere na vědomí od IROP Olomouc – Ing. Jan Rozsíval vypracování a předání    
I. části projektové dokumentace na chodníky při hlavní silnici. 
OZ bere na vědomí. 

 
Usnesení č. 6/2022 schváleno 4 hlasy. 
 
Příští jednání zastupitelstva se bude konat dne 22. 6. 2022. 


