Usnesení
č. 9/2022
ze zasedání zastupitelstva obce Kobylnice, konaného dne 30. 8. 2022
1. OZ souhlasí s Příkazní smlouvou o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci pro SFDI
Středočeského kraje, zajištění koordinování společných jednání s generálním
projektantem stavby a výběrové řízení na dodavatele stavby, na stavbu – chodník při
hlavní silnici v obci se společností WITENDER s.r.o., Praha 8.
OZ souhlasí 5 hlasy.
2. OZ bere na vědomí od Městského úřadu Kutná Hora – Odbor správní - Oznámení o
zaregistrování kandidátní listiny pro volby do Obecního zastupitelstva obce
Kobylnice. Zaregistrována je pouze jedna kandidátní listina – Sdružení Kobylnice
2022 – sdružení nezávislých kandidátů.
OZ bere na vědomí.
3. OZ bere na vědomí od Městského úřadu Kutná Hora – Odbor správní - Oznámení o
zaregistrování kandidátních listin pro volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR. Pro
volební obvod č. 40 je zaregistrováno celkem 7 kandidátních listin.
OZ bere na vědomí.
4. OZ bere na vědomí Zápis z jednání 33. valné hromady Svazku obcí Přeloučska,
konané dne 21. 6. 2022.
OZ bere na vědomí.
5. OZ bere na vědomí od Městského úřadu Kutná Hora – Odbor stavební - Rozhodnutí
o povolení výjimky pro J. D. a L. D., Kobylnice, pro umístění kolny na pozemku parc.
č. 131/8 v katastrálním území obce Kobylnice. Stavební úřad stavbu povoluje.
OZ bere na vědomí.
6. OZ bere na vědomí od společnosti ČEZ Distribuce, a.s. oznámení o přerušení
dodávky elektrické energie na den 13. 9. 2022 od 7.30 do 16.00 hodin. Jedná se o
polovinu obce od bytovky k Obecnímu úřadu.
OZ bere na vědomí.
7. OZ bere na vědomí od společnosti EKO-KOM, a.s. informace o množství vytříděného
odpadu za 2. Q. 2022. Obec vytřídila 3,213 tun odpadu a získala odměnu ve výši
12.136,66 Kč.
OZ bere na vědomí.
8. OZ bere na vědomí od Městského úřadu Kutná Hora – Odbor správní - Oznámení o
konání školení pro volební komise pro volby do Obecního zastupitelstva a do 1/3
Senátu parlamentu ČR. Školení se koná dne 19. 9. 2022 od 13.00 do 15.00 hodin
v sále kina v Kutné Hoře. Zúčastní se zapisovatel, předseda a místopředseda volební
komise.
OZ bere na vědomí.

9. OZ bere na vědomí od Komunistické strany Čech a Moravy – informaci o delegování
člena do okrskové volební komise pro volby do OZ a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR.
KSČM deleguje pana Filipa Málka, Kobylnice 1.
OZ bere na vědomí.
10. OZ souhlasí se Smlouvou o dílo pro vypracování zadávací dokumentace pro výběr
stavby – vodovodní přípojky pro rodinné domy v obci Kobylnice uzavřenou se
společností VIS Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. Dále provedení a
organizační zajištění výběrového řízení na zhotovitele této stavby a podání žádosti o
dotaci pro zřízení domovních vodovodních přípojek dle výzvy Středočeského kraje.
OZ souhlasí 5 hlasy.
11. OZ bere na vědomí od Městského úřadu Kutná Hora – Odbor stavební - Oznámení
o stavebních úpravách rodinného domu č.p. 65 v obci Kobylnice.
OZ bere na vědomí.
12. OZ bere na vědomí od Krajského úřadu Středočeského kraje – Odbor životního
prostředí - Změna stanoviska k návrhu územního plánu obce Kobylnice. Obec žádala
o vyjmutí pozemků ze zemědělského půdního fondu pro stavební účely. První
stanovisko bylo zamítnuto a po dalších jednáních byla provedena změna tohoto
stanoviska. Pro zastavitelné plochy Z03a a Z03b je navržena etapizace za podmínky
a to, že v ploše Z03a bude zahájena výstavba min. na 70% výměry plochy Z03a a
zároveň bude výstavba dokončena na 40% výměry této plochy. Plocha Z03 je
převzata z platného územního plánu a pro zástavbu plochy je zpracována územní
studie.
OZ bere na vědomí.
13. OZ schvaluje Dodatek č. 4/2022 ke Smlouvě č. 1/2019 o nájmu nebytových prostor
pro Karla Matejovie, Kobylnice 71. Dodatek se sjednává za stejných podmínek na
dobu určitou a to od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023.
OZ souhlasí 5 hlasy.
14. OZ bere na vědomí informaci od společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice
– Maleč, a.s. o podání žádosti o dotaci pro veřejný vodovod v obci Kobylnice. Žádost
o dotaci na hlavní řád vodovodu v obci byla podána na SFŽP dne 30. 8. 2022.
OZ bere na vědomí.

Usnesení č. 9/2022 schváleno 5 hlasy.
Příští jednání zastupitelstva se bude konat dle rozpisu nového OZ Kobylnice

