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Usnesení 

č. 9/2021 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kobylnice, konaného dne 16. 11. 2021 

1. OZ bere na vědomí od SOP Přelouč a. s. informaci o celkové uplatněné slevě na 
odpady do 30. 9. 2021. Celková uplatněná sleva je 88,82 %. 
OZ bere na vědomí. 

2. OZ bere na vědomí od Městského úřadu Přelouč Oznámení o zahájení správního 
řízení – úplná uzavírka provozu na silnici č. II/322 v úseku Chvaletice – Kojice 
v termínu od 16. 12. 2021 do 6. 5. 2022. Jedná se o prodloužení uzavírky. 
OZ bere na vědomí. 

3. OZ bere na vědomí od SOP Přelouč a. s. pozvánku na jednání 32. valné hromady na 
9. 12. 2021 od 16.00 hodin. Dále bere na vědomí rozpočet SOP na rok 2022, Výkaz 
pro hodnocení plnění rozpočtu, Střednědobý výhled rozpočtu 2022 – 2026 firmy SOP 
Přelouč. 
OZ bere na vědomí. 

4. OZ bere na vědomí od SOP Přelouč a. s. informaci o navýšení poplatku za svoz 
komunálního odpadu pro rok 2022 o 8% a zvýšení ceny za ukládku odpadů. 
OZ bere na vědomí. 

5. OZ schvaluje Závěrečný účet obce Kobylnice za rok 2020 s výhradou. Dále schvaluje 
nápravné opatření potřebné k nápravě zjištěných chyb a nedostatků při přezkoumání 
hospodaření. Obec přijala systémové opatření, že bude vždy vyvěšovat záměry 
k pronájmu obecních nemovitostí, dle zákona o obcích č. 12/2000 Sb., § 39. 
OZ souhlasí 5 hlasy. 

6. OZ schvaluje Návrh rozpočtu obce Kobylnice na rok 2022. 
OZ souhlasí 5 hlasy. 

7. OZ schvaluje Návrh rozpočtu Mateřské školy Kobylnice na rok 2022. 
OZ souhlasí 5 hlasy. 

8. OZ schvaluje Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Kobylnice na roky 2023-
2026. 
OZ souhlasí 5 hlasy. 

9. OZ schvaluje Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Kobylnice na roky 2023-
2026. 
OZ souhlasí 5 hlasy. 

10. OZ schvaluje Záměr na prodloužení nájemní smlouvy pro paní Věru Buňkovou, 
Kobylnice čp. 3, za stejných podmínek. Nájemní smlouva na 1 rok, nájemné ve výši 
1.300 Kč měsíčně.  
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OZ souhlasí 5 hlasy. 

11. OZ schvaluje Záměr na prodloužení nájemní smlouvy pro pana Jana Buňku, 
Kobylnice čp. 3, za stejných podmínek. Nájemní smlouva na 1 rok, nájemné ve výši 
1.700 Kč měsíčně. 
OZ souhlasí 5 hlasy. 

12. OZ schvaluje Smlouvu o umístění a provozování kontejnerů na tříděný textil. 
Smlouva je platná od 1. 1. 2022 na dobu neurčitou. Kontejner na tříděný textil bude 
umístěn u Obecního úřadu u ostatních kontejnerů od 1. 1. 2022. 
OZ souhlasí 5 hlasy. 

13.  OZ schvaluje Dodatek č. 3/2021 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 1/2019. 
Dodatkem se upravuje bod č. IV písm. d) a to v případě, že dojde ke zvýšení ceny za 
el. energii, bude při ukončení nájemní smlouvy, dopočítána dle platné fakturace. 
OZ souhlasí 5 hlasy. 

14.  OZ schvaluje Dodatek č. 3/2021 k nájemní smlouvě ze dne 1. 8. 2019. Dodatkem se 
upravuje bod č. XI dodatku č. 2 ze dne 1. 8. 2021 a to v případě, že dojde ke zvýšení 
ceny za el. energii a plyn, bude při ukončení nájemní smlouvy, dopočítána dle platné 
fakturace. 
OZ souhlasí 5 hlasy. 

15.  OZ schvaluje Dodatek č. 1/2021 ke směrnici č. 4/2018 – Organizační struktura obce. 
OZ souhlasí 5 hlasy. 

16.  OZ schvaluje plán inventur za rok 2021 a Příkaz k provedení inventarizace majetku, 
pohledávek a závazků obce Kobylnice k 31. 12. 2021. Dále OZ schvaluje hlavní a 
dílčí inventarizační komise. 
OZ souhlasí 5 hlasy. 

17. OZ schvaluje na základě žádosti a výzvy od Katastrálního úřadu Kutná Hora Návrh 
na sloučení parcel u těchto pozemků. Parcela číslo 158/2 a 158/10 – zahrada, sloučit 
do parcely 158/2 o celkové výměře 490 m2. Parcela číslo 159/10 a 159/12 – ostatní 
plocha, sloučit do parcely 159/10 o celkové výměře 100 m2. Parcela číslo 196/60, 
196/121 a 196/22 – orná půda, sloučit do parcely 196/121 o celkové výměře 1015 
m2. Parcela č. 196/69 a 196/127 – vodní plocha, sloučit do parcely 196/127 o 
celkové výměře 880 m2. Parcela číslo 196/133, 196/134, 196/135, 196/136, 196/137, 
196/138, 196/139 – vodní plocha, sloučit do parcely 196/138 o celkové výměře 2271 
m2.                                                                                                                            
Dále OZ schvaluje Návrh na změnu druhu pozemků u těchto parcel. Parcela číslo 
9/20 – z orné půdy na vodní plochu. P. č. 9/22 z orné půdy na vodní plochu, p. č. 
14/1 z lesního pozemku na zahradu, p. č. 192/8 z orné půdy na ostatní plochu, p. č. 
196/68 z orné půdy na trvalý travní porost, p. č. 196/88 z ostatní plochy na zahradu, 
p. č. 196/123 z orné půdy na trvalý travní porost, p. č. 196/124 z orné půdy na trvalý 
travní porost, p. č. 1058/3 z vodní plochy na ostatní plochu, p. č. 1081/119 z orné 
půdy na trvalý travní porost, p. č. 1196 z ostatní plochy na ornou půdu. 
 
Dále OZ schvaluje Návrh na změnu způsobu využití u ostatní plochy. 
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Ostatní plochy a to p. č. 196/87 z jiné plochy na ostatní komunikaci, p. č. 1107/36 ze 
silnice na zeleň, p. č. 1107/41 ze silnice na zeleň.                                                                        
Dále OZ schvaluje zaměření pozemku p. č. 14 – byl změněn obvod stavby a 
zaměření pozemku č. 119 – nezapsaná stavba. Pozemky byly zaměřeny, je 
zpracován geometrický plán a podán návrh na zapsání do Katastru nemovitostí. 
OZ souhlasí 5 hlasy.  

 
 
 
 
Usnesení č. 9/2021 schváleno 5 hlasy. 
 
Příští jednání zastupitelstva se bude konat dne 14. 12. 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 


