Zápis z jednání zastupitelstva obce Kochánky.

Datum konání: 07.12. 2010
Přítomni: p. Krmenčík Milan, Ing. Sekerová Marcela, p. Jansa Pavel, p. Šverma Jan, pí. Sudíková
Alena, Ing. Nopová Jana
Omluveni: pí. Budková Hana
Ověřovatel: pí. Sudíková Alena
Zapisovatel: p. Krmenčík Milan
Občané:
Program:
1. SDH dotace.
2. AZ Elektrostav a.s..
3. Svazek obcí Dolní Pojizeří.
4. Provoz místní knihovny.
5. Kontrola platnosti OZV.
6. Rozpočtové opatření č. 5/2010.
7. Rozpočtové provizorium na rok 2011.
8. Složení výborů.
9. Rozvoj obce v letech 2011 – 2014.
10. Sčítání lidu a domů v roce 2011.
11. Setkání starostů.
12. Zájezd do divadla.
13. Různé:
Sjízdnost komunikací.
Odstranění stromoví pod elektrickým vedením.
1. Starosta informoval zastupitele o zaslané neinvestiční dotaci z rozpočtu HZS ČR ve výši 10 000,Kč, na věcné prostředky pro JSDH.
Zastupitelé tuto informaci berou na vědomí.

2. Starosta informoval zastupitele o žádosti firmy AZ Elektrostav a.s., která se týká povolení vedení
elektrických kabelů po obecních pozemcích. Jedná se o lokalitu chat pod Borkem. K této situaci
zasílají k podpisu smlouvu o smlouvě budoucí o věcném břemenu. Po prostudování smlouvy
starosta smlouvy podepsal a odeslal zpět.
Zastupitelé tuto informaci berou na vědomí.

3. Starosta informoval zastupitele o konání valné hromady členů Svazku obcí „Dolní Pojizeří“, která
se bude zabývat mimo jiné činností svazku v příštích letech a volbou nového představenstva a
schvalováním rozpočtu na rok 2011.
Zastupitelé tuto informaci projednali, následně odsouhlasili návrh rozpočtu Svazku obcí „Dolní
Pojizeří“. V souladu se závěrem jednání pověřují starostu, jako statutárního zástupce obce,
provádět veškeré právní úkony.

4. Starosta informoval zastupitele o připravovaných změnách v provozu Obecní knihovny ve
spolupráci s Městskou knihovnou Mladá Boleslav. Tyto změny vyvolává postup Krajského úřadu.
Jde především o krácení finančních prostředků a tím se bude muset šetřit na knihách i provozních
nákladech. Předpokládáme, že dojde ke zvýšení nákladů z obecního rozpočtu.
Zastupitelé tuto skutečnost berou na vědomí.

5. Starosta informoval zastupitele o upozornění MV ČR na nutnost legislativně opravit schválené
OZV, které se týkají vybírání místních poplatků. Na základě tohoto upozornění se starosta spojil
s kontaktním místem MV ČR pro vedení agendy OZV a obecní situaci s nimi konzultoval.
Výsledkem jednání je vydání opravených OZV o místním poplatku s platností od 1.1.2011.
( OZV č.1/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, OZV č.2/2010 o místním
poplatku ze psů, OZV č.3/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů). Současně bylo konzultováno
znění nových OZV. Jedná se o OZV č.4/2010 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační
pobyt a OZV č.5/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity.
Zastupitelé tuto informaci projednali a souhlasí s předloženými návrhy znění OZV.

6. Finanční komise informovala zastupitele o Rozpočtovém opatření č.5/2010. Toto rozpočtové
opatření se týká zaúčtování získaných dotací z rozpočtu Středočeského kraje. (SDH – neinvestiční
dotace, sčítání lidu a domů v roce 2011)
Zastupitelé tuto informaci berou na vědomí.

7. Starosta a finanční výbor informoval zastupitele o nutnosti provedení schválení rozpočtového
provizoria, které bude mít platnost do doby schválení rozpočtu na rok 2011.
Finanční výbor vychází z předpokladu, že daňové příjmy budou nižší než v roce 2010 a proto
navrhuje, aby výdaje do doby schválení rozpočtu na rok 2011, byly o 20% nižší než je výše 1/12
skutečných daňových příjmů v roce 2010
Zastupitelé si vyslechli a projednali návrh rozpočtového provizoria. Následně konstatují –
ZASTUPITELSTVO obce navržené rozpočtové provizorium na rok 2011 SCHVALUJE
a vydává usnesení č.11/2010.

8. Starosta vyzval předsedy výborů, aby ostatní zastupitele informovali o složení svých výborů, které
musí být minimálně tříčlenné. Předsedové tak učinili a členy výborů se stávají:
Finanční výbor – pí. Plašilová Božena, Mgr. Machová Alena
Kontrolní výbor – pí, Ulmanová Monika, pí. Haspeklová Simona
Stavební výbor – p. Urban Miroslav, p. Urban Pavel
Kulturní výbor – pí. Jansová Věra, p. Bartoš Tomáš
Pořádkový výbor – p. Ložek František, pí. Zrcková Marcela
Povodňová komise – p. Ježek Josef, Ing. Novák Karel
Zastupitelé toto berou na vědomí.

9. Starosta informoval zastupitele o nutnosti stanovit si priority v rozvoji obce. Následně předložil
investiční směry. Některé směry jsou vázány situací okolo rušení elektrických sloupů a uložení
vedení do země. Jde o zajištění projektové dokumentace na rekonstrukci veřejného osvětlení a
veřejného rozhlasu. Vzhledem k nedostatku volných míst v mateřských školkách v okolí, vyvstává
opět otázka k otevření obecní školky. V případě, že ano, je nutná rekonstrukce stávajících prostor
v souladu s platnými předpisy, zajistit zřizovací listiny, registraci, atd., dále pak pokračovat
v zadávání projektových prací na rekonstrukci komunikací a tarasů.
Zastupitelé toto berou na vědomí a na dalším jednání proberou jednotlivé návrhy podrobněji.

10. Starosta informoval zastupitele o sčítání lidu a domů v roce 2011. V současné době obec již
získala část dotace na materiální zabezpečení této akce.
Zastupitelé toto berou na vědomí.

11. Starosta informoval zastupitele o setkání starostů v kulturním domě v Mladé Boleslavi. Toto
setkání se provádí již tradičně na konci roku, kdy se hodnotí uplynulý rok a předvídá se dění
v roce následujícím. Následně se pak uskutečňuje prezentace firem, které se zabývají činnostmi
pro zajištění chodu obcí.
Zastupitelé toto berou na vědomí.

12. Kulturní výbor informoval zastupitele o zajištění vstupenek do Mladoboleslavského divadla na
divadelní představení Dědeček automobil v termínu 18.2.2011. Bližší informace pro občany
budou včas zveřejněny.
Zastupitelé toto berou na vědomí.

13. Různé:
- starosta informoval zastupitele o způsobu zajišťování sjízdnosti místních komunikací.
V souvislosti s tím je informoval o dopisech, ve kterých je kritizována údržba. Jedná se o
jednotlivce.
- starosta informoval zastupitele o výzvě ČEPS, která požaduje od vlastníků pozemků, v souladu
se zákony, odstranění stromoví pod dráty elektrického vedení.
Zastupitelé toto berou na vědomí.

Veškeré bližší informace k jednotlivým bodům ze zápisu zasedání obecního zastupitelstva jsou k
dispozici na obecním úřadě.

Zapisovatel:

Krmenčík Milan
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Ověřovatel:

Sudíková Alena

……………….………………

Starosta:

Krmenčík Milan

………………………………

Místostarostka:

Sekerová Marcela

………………………………

