Zápis z jednání zastupitelstva obce Kochánky.

Datum konání: 01.03. 2011
Přítomni: p. Krmenčík Milan, Ing. Sekerová Marcela, p. Jansa Pavel,
pí. Sudíková Alena, Ing. Nopová Jana,
Omluveni: pí. Budková Hana, p. Šverma Jan
Ověřovatel: pí. Sudíková Alena
Zapisovatel: p. Krmenčík Milan
Občané:
Program:
1. Jízdní řády.
2. Veřejné osvětlení.
3. Nájemní smlouvy.
4. Zájezd do divadla.
5. Zprávy komisí.
6. Rozpočet obce.
7. Různé:
Jubilanti.
Pozemkový fond ČR.

1. Starosta informoval zastupitele o situaci ohledně jízdních řádů. Přestože se zvedla vlna odporu
proti jednání hejtmana Středočeského kraje, budou některé linky od 6.3.2011 zrušeny. Toto
opatření postihne na místní lince č. 260011 spoj č. 1 a č. 2.
Zastupitelé tuto skutečnost projednali a vyčkají dalšího vývoje, neboť bylo konstatováno, že
bude na Krajský úřad podána žaloba za porušení zákona o základní dopravní obslužnosti.

2. Předseda stavebního výboru informoval zastupitele o zaslaných nabídkách na zpracování
projektu na veřejné osvětlení.
Zastupitelé tuto situaci berou na vědomí.

3. Místostarostka informovala zastupitele o návrzích nájemních smluv na pronájem obecního
pozemku.
Zastupitelé tuto skutečnost projednali a pověřují místostarostku k provedení potřebných kroků
k uzavření nájemní smlouvy.

4. Předseda kulturního výboru informoval zastupitele o fiasku při pořádání zájezdu do divadla
v Mladé Boleslavi. Ze zakoupených vstupenek (45 ks), se jich podařilo prodat 30 ks. Z obce se
zúčastnilo pouze 11 občanů. Akce tak poprvé ve své historii byla prodělečná.
Zastupitelé tuto informaci projednali a následně konstatovali, že již Obecní úřad nebude pořádat
zájezd do divadla.

5. Starosta informoval zastupitele o nutnosti zpracovat závěrečné zprávy o činnosti komisí v roce
2010.
Zastupitelé tuto informaci berou na vědomí.

6. Starosta informoval zastupitele o návrhu rozpočtu obce na rok 2011, který byl dle paragrafů
sestaven jako schodkový. Předpokládané příjmy jsou 5 086 000,- Kč a předpokládané výdaje
jsou 5 897 000,- Kč. Tento návrh byl vyvěšen na obecní desce dne 1. 2. 2011 a sejmut 1. 3. 2011.
Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude uhrazen z finančních prostředků na běžném účtu a úvěru od
ČS a.s.. Během doby vyvěšení nebyly k tomuto návrhu rozpočtu podány žádné připomínky.
Doporučuje proto jeho schválení.
Zastupitelé tento návrh rozpočtu na rok 2011, sestavený jako schodkový, projednali a
následně schválili jako rozpočet obce Kochánky pro rok 2011.
Současně schvalují příjmy a výdaje uskutečněné v době schváleného rozpočtového
provizoria na rok 2011 ze dne 7. 12. 2010.

8. Různé:
- kulturní výbor informoval zastupitele o životních jubileích občanů.
Zastupitelé toto berou na vědomí.
- starosta informoval zastupitele o požadovaném vyjádření Pozemkového fondu ČR k převodu
pozemku č. 1231.

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