
Usnesení 

č. 8/2022 

ze zasedání zastupitelstva obce Kobylnice, konaného dne 26. 7. 2022 

1. OZ bere na vědomí od Krajského úřadu Středočeského kraje – Odboru životního 
prostředí - Veřejnou vyhlášku – Návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví 
odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého.  
OZ bere na vědomí. 

2. OZ souhlasí s Dohodou o ukončení Smlouvy o spolupráci při zajišťování a 
spolufinancování dopravní obslužnosti k 31. 12. 2021 se společností Integrovaná 
doprava Středočeského kraje.  
OZ souhlasí 5 hlasy. 

3. OZ bere na vědomí od Městského úřadu Kutná Hora – Stavební úřad – Oznámení o 
zahájení řízení o povolení výjimky pro J. D. a L. D., na využívání území pro stavbu a 
to „kolna“ na pozemku parc. č. 131/8 v k. ú. Kobylnice. 
OZ bere na vědomí. 

4. OZ souhlasí s Cenovou nabídkou od společnosti KOVO spol. s r.o. na vybudování 
přístřešku u vchodových dveří v Mateřské škole Kobylnice, který byl poničen pádem 
sněhu ze střechy. Cenová nabídka je na plechovou stříšku v částce 13.704 Kč bez 
DPH.  
OZ souhlasí 5 hlasy. 

 
5. OZ souhlasí s Rozpočtovým opatřením č. 4/2022. 

OZ souhlasí 5 hlasy. 
 

6. OZ souhlasí s vyvěšením Záměru na pronájem bývalé prodejny potravin pro pana 
Karla Matejovie. Pronájem nemovitosti slouží k provozování kanceláře, platnost 
pronájmu je od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023. 
OZ souhlasí 5 hlasy. 

7. OZ souhlasí s uzavřením Dodatku č. 4/2022 k Nájemní smlouvě na pronájem pivnice 
pro paní Helenu Rambouskovou, Kobylnice 56. Podmínky nájmu zůstávají beze 
změny -  nájemné ve výši 1.000 Kč měsíčně. Nájemní smlouva se sjednává na 
období od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2023. 
OZ souhlasí 5 hlasy. 

8. OZ bere na vědomí od společnosti SOP Přelouč - Informace o svozu nebezpečného 
a velkoobjemového odpadu v obci Kobylnice. Svoz odpadu se uskuteční v sobotu 3. 
9. 2022 v čase 11:55 – 12:15 u bytovky. 
OZ bere na vědomí. 

9. OZ souhlasí se Smlouvou o zápůjčce ve výši 2.900.000 Kč se společností 
Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. pro akci „Vodovod Kobylnice“ ke 
dni předání staveniště. Částka 2.900.000 Kč je doplatek na vybudování hlavního 



řádu vodovodu v obci, který bude obec doplácet. Celková cena díla hlavního řádu je 
14.775.156 Kč. Zbytek bude financován z dotace a společností VHS Kutná Hora. 
OZ souhlasí 5 hlasy. 

10. OZ souhlasí se jmenováním zapisovatele pro volby do Zastupitelstev obcí a do 1/3 
Senátu Parlamentu ČR a tím je paní Dana Málková. 
OZ souhlasí 5 hlasy. 

 
Usnesení č. 8/2022 schváleno 5 hlasy. 
 
Příští jednání zastupitelstva se bude konat dne 30. 8. 2022. 


