Zápis z jednání zastupitelstva obce Kochánky.
Datum konání: 02.02.2010
Přítomni: p. Krmenčík Milan, Ing. Sekerová Marcela, p. Koťátko Pavel, p. Jansa Pavel, p. Urban
Pavel, pí. Budková Hana
Omluveni:
Ověřovatel: p. Koťátko Pavel
Zapisovatel: p. Krmenčík Milan
Občané: p. Bendl Karel, p. Šverma Jan, p. Kačírek František Ing.
Program:
1. Změna územního plánu a jeho digitalizace.
2. Příprava rozpočtu na rok 2010.
3. Vnitřní finanční kontrola.
4. Platnost OZV č. 4/2009.
5. Diakonie Broumov – sbírka.

1. Starosta informoval ostatní zastupitele o možnosti provedení změny územního plánu a následně
jeho provedení do digitální podoby, aby byl v souladu s požadavky občanů a platnou legislativou.
K tomuto jednání byl pozván ing. František Kačírek, zpracovatel schváleného územního plánu
obce, aby podal doplňující informace k situaci ohledně zpracovávání a schvalování územních
plánů. Během minulých čtyř let se sešlo několik žádostí na změnu územního plánu.
Zastupitelé tuto situaci projednali a následně konstatují:
- Požadavky občanů, týkající se rozšíření zastavitelného území obce, jsou nereálné. Územní plán
má dostatek zastavitelného území na schválených lokalitách.
- schválený územní plán bude v souladu s platnou legislativou až do roku 2015.
- rok 2010 bude z finančního hlediska velice náročný.
- zhledem k výše uvedeným skutečnostem se obec se změnami ve schváleném územním plánu
v letošním roce zabývat nebude.
2. Starosta, v rámci příprav rozpočtu, přivítal p. Bendla, hospodáře v lese Slepeč, aby přednesl
zprávu o hospodaření v roce 2009 a následně informoval o plánu prací pro rok 2010. Hospodaření
v roce 2009 bylo ztrátové. Hlavním důvodem bylo to, že obec pro rok 2009 neschválila cílenou
těžbu, pouze nahodilou (kůrovec, kalamita). Pro rok 2010 bylo konstatováno, že budou dotace na
lesní hospodářství od krajského úřadu kráceny nebo nebudou vůbec, tudíž musí být hospodaření
v lese provedeno jako vyrovnané. V rámci schváleného lesního hospodářského plánu bude proto
zvýšena těžba a omezeny některé činnosti, např. vyžínání, drcení klestu.
Zastupitelé toto berou na vědomí.
3. Předsedkyně finančního výboru seznámila zastupitele se zápisem ze schůze finančního výboru.
Zastupitelé toto berou na vědomí.
4. Starosta informoval o výsledku jednání s MV ČR ohledně vydané OZV č. 4/2009 a podané
stížnosti na její platnost. Předmětem sporu je poplatek za užívání veřejného prostranství pro trvalé
parkování vozidel. Starosta konstatuje, že obec vychází ze zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích a jedná se o ostatní plochu. Trvalé parkování ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb. obec
nemůže bez podané žádosti občanem řešit. V tomto smyslu bude odpovězeno na stížnost.
Zastupitelé toto berou na vědomí.

5. Starosta informoval zastupitele o další žádosti organizace Diakonie Broumov na uspořádání
humanitární sbírky. Z této žádosti podle starosty vyplývá, že obec může vybírané produkty
shromažďovat průběžně. Diakonie bude jezdit v pravidelných intervalech.
Zastupitelé toto berou na vědomí s tím, sbírku uskuteční až v dalším termínu.

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