Zápis z jednání Zastupitelstva obce Kochánky
Datum konání: 19.11.2020
Přítomni: Ing. Andrea Kreclová, Milan Haspeklo, Jiří Vaňousek, Ing. Veronika Cerhová, Miroslav
Urban, Josef Ulman
Omluveni: Milan Křivánek
Ověřovatelé: Jiří Vaňousek, Miroslav Urban
Zapisovatel: Ing. Andrea Kreclová
Občané / hosté: -

Program veřejného zasedání:
1.

Zahájení zasedání zastupitelstva

2.

Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

3.

Schválení programu veřejného zasedání

4.

Mateřská škola Kochánky
4.1. Částečně nové vybavení třídy
4.2. Schválení rozpočtu MŠ Kochánky 2021
4.3. Veřejnoprávní kontrola na místě č.2/2020

5.

Finanční záležitosti obce Kochánky
5.1. Schválení rozpočtu 2021
5.2. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce Kochánky na roky 2021 – 2024
5.3. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Kochánky na roky 2021 – 2024
5.4. Rozpočtové opatření č.7/2020
5.5. Plán inventur za rok 2020

6.

Lesní hospodářství - nákup lesnického materiálu do lesa

7.

Dotační tituly pro obec Kochánky
7.1. Ministerstvo pro místní rozvoj – Obnova místní komunikace v obci Kochánky
7.2. Ministerstvo pro místní rozvoj – Workoutové hřiště v obci Kochánky
7.3. Operační program Životního prostředí – Pořízení kompostérů pro občany obce Kochánky

8.

Retardéry v místní části obce Panská zahrada

9.

Záměr – oznámení o změnách v nájemních smlouvách

10. Výběrové řízení – zimní údržba obce Kochánky
11. Vodovody a kanalizace - nepeněžitý vklad obce Kochánky
12. JSDH Kochánky – rekonstrukce dolní klubovny a nákup materiálu
13. Strategický rozvojový dokument obce Kochánky 2017 – 2026 - aktualizace
14. Zřízení věcného břemene Kochánky, č.p.1299
15. Různé
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1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Kochánky (dále též „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18 hodin
starostkou obce Ing. Andreou Kreclovou. Starostka konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno
tak, aby bylo v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v
platném znění (dále jen „zákon o obcích“).

2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Starostka určila zapisovatelem zápisu Ing. Andreu Kreclovou a ověřovatelé zápisu jsou Miroslav
Urban a Jiří Vaňousek.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

3. Schválení programu
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Kochánky a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly
vzneseny návrhy na doplnění.
Starostka dala hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kochánky schvaluje navržený program veřejného zasedání – viz
strana 1.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 6 členů
ANO – 6
NE – 0
ZDRŽEL SE – 0
Hlasování je právoplatné.
Usnesení schválení programu k programu jednání bylo schváleno.

4. Mateřská škola Kochánky
4.1. Částečné nové vybavení třídy
Starostka informovala zastupitele, že paní ředitelka žádá zastupitelstvo o projednání částečného
obnovení nábytku pro děti ve třídě včetně nutnosti vyměnit koberec. Jedná se o obnovu vybavení
v důsledku každodenního užívání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje částečné obnovení nábytku pro děti ve školní třídě včetně
výměny koberce.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 6 členů
ANO – 6
NE – 0
ZDRŽEL SE – 0
Hlasování je právoplatné.
Usnesení č. 35/2020 k programu jednání bylo schváleno.
4.2. Schválení rozpočtu MŠ Kochánky 2021
Starostka předložila zastupitelům ke schválení rozpočet 2021 pro MŠ Kochánky, příspěvkové
organizace obce Kochánky, který byl sestaven jako vyrovnaný. Předpokládané celkové příjmy
MŠ jsou ve výši 770 600,- Kč a předpokládané celkové výdaje ve výši 770 600,- Kč.
Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce obce a MŠ dne 2.11.2020 a sejmut dne
19.11.2020. Během doby vyvěšení nebyly k tomuto návrhu rozpočtu podány žádné připomínky.
Starostka tak doporučuje zastupitelům obce Kochánky jeho schválení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kochánky schvaluje rozpočet MŠ Kochánky na rok 2021, příspěvkové
organizaci obce Kochánky, dotace od obce činí 500 000,- Kč.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 6 členů
ANO – 6
NE – 0
ZDRŽEL SE – 0
Hlasování je právoplatné.
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Usnesení č. 36/2020 k programu jednání bylo schváleno.
4.3. Veřejnoprávní kontrola na místě č. 2/2020
Starostka informovala zastupitele, že ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole s odkazem na ustanovení
§ 9 kontrolního řádu obsaženého v části třetí zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole) bude
v MŠ Kochánky – příspěvkové organizaci vykonána veřejnosprávní kontrola na místě.
K veřejnosprávní kontrole ve smyslu zákona č.320/2001 Sb. se vydává Pověření č.2/2020.

5. Finanční záležitosti obce Kochánky
5.1. Schválení rozpočtu 2021
Starostka předložila zastupitelům ke schválení rozpočet obce na rok 2021, který byl sestaven
jako vyrovnaný a v paragrafovém členění. Předpokládané celkové příjmy obce jsou ve výši
7.006.400,- Kč a předpokládané celkové výdaje ve výši 7.006.400,- Kč.
Návrh rozpočtu na rok 2021 zastupitelé obce podrobně projednali on-line dne 22.10.2020.
Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce obce dne 2.11.2020 a sejmut dne 19.11.2019.
Během doby vyvěšení nebyly k tomuto návrhu rozpočtu podány žádné připomínky. Starostka tak
doporučuje zastupitelům obce Kochánky jeho schválení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kochánky schvaluje rozpočet obce Kochánky na rok 2021
v paragrafovém členění jako vyrovnaný.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 6 členů
ANO – 6
NE – 0
ZDRŽEL SE – 0
Hlasování je právoplatné.
Usnesení č. 37/2020 k programu jednání bylo schváleno.
5.2. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce Kochánky na roky 2021-2024
Starostka předložila zastupitelům ke schválení střednědobý výhled obce, aby byla splněna
rozpočtová povinnost na roky 2021 – 2024. Střednědobý výhled je sestaven s ohledem na reálný
vývoj ekonomiky a s tím i souvisejícím nárůstem daňových příjmů povýšený vždy oproti roku
předchozímu. Mimo běžných výdajů na zajištění běžného chodu obce a oprav majetku je pro
následující roky plánovaná výstavba: Tarasy na Hůru a Bártl, rekonstrukce silnice k bytovkám,
zázemí pro sportovce, vybudování nového sběrného dvora, školní zahrada včetně vjezdů a
chodníků, místní komunikace Žabrov. Akce budou hrazeny částečně z přebytků minulých let a
dotací.
Návrh střednědobého výhledu 2021-2024 byl vyvěšen na úřední desce obce dne 2.11.2020 a
sejmut dne 19.11.2020. Během doby vyvěšení nebyly k tomuto návrhu střednědobého výhledu
2021-2024 podány žádné připomínky. Starostka tak doporučuje zastupitelům obce Kochánky
jeho schválení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kochánky schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Kochánky na
roky 2021-2024.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 6 členů
ANO – 6
NE – 0
ZDRŽEL SE – 0
Hlasování je právoplatné.
Usnesení č. 38/2020 k programu jednání bylo schváleno.
5.3. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Kochánky na roky 2021-2024
Starostka předložila zastupitelům ke schválení střednědobý výhled rozpočtu MŠ Kochánky, aby
byla splněna rozpočtová povinnost na roky 2021 – 2024.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce Kochánky schvaluje střednědobý výhled rozpočtu MŠ Kochánky na
roky 2021-2024.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 6 členů
ANO – 6
NE – 0
ZDRŽEL SE – 0
Hlasování je právoplatné.
Usnesení č. 39/2020 k programu jednání bylo schváleno.
5.4. Rozpočtové opatření č. 7/2020
Starostka dala na vědomí zastupitelům rozpočtové opatření č. 7/2020. Zastupitelé vzali na
vědomí informaci o rozpočtovém opatření č.7/2020, které schválila starostka dne 30.10.2020 na
základě pověření Zastupitelstva obce Kochánky ze dne 28.2.2019 usnesením č. 16/2019.
5.5. Plán inventur za rok 2020
Starostka obce předložila zastupitelům k schválení Plán inventur na rok 2020 ve smyslu
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí vyhlášky č.270/2010 Sb., o inventarizaci majetku
a závazků a Směrnice o inventarizaci majetku a závazků Obce Kochánky stanovuje tento plán
inventur k provedení řádné inventarizace majetku a závazků Obce Kochánky za rok 2020.
K zajištění inventarizace pro rok 2020 zřizuje starostka obce Kochánky jednu inventarizační
komisi ve složení: Předsedou inventarizační komise bude starostka obce Ing. Andrea Kreclová a
členy komise budou Veronika Jandačová, Ing. Veronika Cerhová a Jiří Vaňousek.
Inventura majetku a závazků za rok 2020 bude probíhat od 2.1.2021 do 31.1.2021.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kochánky schvaluje Plán inventur na rok 2020 pro obec Kochánky a
inventarizační komisi.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 6 členů
ANO – 6
NE – 0
ZDRŽEL SE – 0
Hlasování je právoplatné.
Usnesení č. 40/2020 k programu jednání bylo schváleno.

6. Lesní hospodářství - nákup lesnického materiálu do lesa
Starostka informovala zastupitele, že lesní hospodář žádá nákup lesnického pletiva na
oplocenky, motyky, hřebíky a zabezpečení proti odcizení dřevní hmoty z lesa Slepeč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kochánky schvaluje nákup lesnického materiálu do lesa.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 6 členů
ANO – 6
NE – 0
ZDRŽEL SE – 0
Hlasování je právoplatné.
Usnesení č. 41/2020 k programu jednání bylo schváleno.

7. Dotační tituly pro obec Kochánky
7.1. Ministerstvo pro místní rozvoj – Obnova místní komunikace v obci Kochánky
Starostka předložila zastupitelům k projednání návrh k podání žádosti o dotaci z MMR v rámci
podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117D8210A – Podpora obnovy
místních komunikací, pro projekt „Obnova místní komunikace v obci Kochánky“.
Zastupitelé k tomuto vydávají Usnesení zastupitelstva č. 42/2020.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 6 členů
ANO – 6
NE – 0
Hlasování je právoplatné.
Usnesení č. 42/2020 k programu jednání bylo schváleno.
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ZDRŽEL SE – 0

7.2. Ministerstvo pro místní rozvoj – Workoutové hřiště v obci Kochánky
Starostka předložila zastupitelům k projednání návrh k podání žádosti o dotaci z MMR v rámci
podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117D8210H – Podpora budování
a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku, pro projekt „Workoutové hřiště v obci Kochánky“.
Zastupitelé k tomuto vydávají Usnesení zastupitelstva č. 43/2020.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 6 členů
ANO – 6
NE – 0
Hlasování je právoplatné.
Usnesení č. 43/2020 k programu jednání bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0

7.3. OPŽP – Pořízení kompostérů pro občany obce Kochánky
Starostka informovala zastupitele, že byly vyhodnoceny žádosti o dotaci z OPŽP v rámci 122.
výzvy na kompostéry a náš projekt byl schválen. OPŽP pro nás momentálně připravuje ROPD
„Light“ (Rozhodnutí o poskytnutí dotace), kde bude výše dotace uvedena z žádosti o dotaci.
ROPD „Light“ nám bude zasláno datovou schránkou a jedná se o oficiální příslib dotace.
Následně budeme vypisovat VŘ na dodavatele kompostérů, jehož výsledky předložíme OPŽP a
oni následně vydají ROPD „Ostré“.

8. Retardéry v místní části obce Panská zahrada
Starostka projednala se zastupiteli vybudování retardérů na místní komunikaci v části obce
Panská zahrada. Po vypracování projektové dokumentace bude svolána informační schůzka na
místě s občany.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kochánky schvaluje vypracování projektové dokumentace
k retardérům a následné vybudování na místě.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 6 členů
ANO – 6
NE – 0
ZDRŽEL SE – 0
Hlasování je právoplatné.
Usnesení č. 44/2020 k programu jednání bylo schváleno.

9. Záměr – oznámení o změnách v nájemních smlouvách
Starostka předložila zastupitelům k projednání záměr změnit nájemní smlouvy na pronájem orné
půdy, luk a veřejných ploch v majetku obce Kochánky, z důvodu aktualizace nájemních smluv a
zvýšení nájemného.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kochánky schvaluje aktualizaci nájemních smluv a zvýšení
nájemného na obvyklou výši v místě – dle Předměřické a.s.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 6 členů
ANO – 6
NE – 0
ZDRŽEL SE – 0
Hlasování je právoplatné.
Usnesení č. 45/2020 k programu jednání bylo schváleno.

10. Výběrové řízení – zimní údržba obce Kochánky
Starostka předložila zastupitelům k projednání znění výběrového řízení k zimní údržbě obce.
Předmětem plnění této zakázky je údržba místních komunikací obce Kochánky v zimním období
od 1.12. 2020 do 31. 3. 2021 a v zimním období od 1. 11. 2021 do 31. 3. 2022.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kochánky schvaluje výběrové řízení k zimní údržbě obce Kochánky.
celkový počet zastupitelů 7 členů
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hlasující počet zastupitelů 6 členů
ANO – 6
NE – 0
Hlasování je právoplatné.
Usnesení č. 46/2020 k programu jednání bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0

11. Vodovody a kanalizace - nepeněžitý vklad obce Kochánky
Starostka předložila zastupitelům k projednání vložení nepeněžitého vkladu obce Kochánky do
VaKu Mladá Boleslav. Předmětem je vodovodní řad tak, jak je popsán a oceněn ve znaleckém
posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 5818-12-2020, částkou
410.800,- Kč. Zastupitelé k tomuto vydávají Usnesení zastupitelstva č. 47/2020.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 6 členů
ANO – 6
NE – 0
Hlasování je právoplatné.
Usnesení č. 47/2020 k programu jednání bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0

12. JSDH Kochánky - rekonstrukce dolní klubovny a nákup materiálu
Starostka předložila zastupitelům k projednání žádost rekonstrukce dolní klubovny svépomocí a
nákup hasičského materiálu dle požadavků hasičů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kochánky schvaluje rekonstrukci dolní klubovny svépomocí a nákup
hasičského materiálu.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 6 členů
ANO – 6
NE – 0
ZDRŽEL SE – 0
Hlasování je právoplatné.
Usnesení č. 48/2020 k programu jednání bylo schváleno.

13. Strategický rozvojový dokument obce Kochánky 2017 - 2026
Starostka předložila zastupitelům k projednání aktualizovanou verzi Strategického rozvojového
dokumentu obce Kochánky 2017 – 2016, který byl schválen na Zastupitelstvu obce dne 1.6.2016
usnesením č. 30/2016.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kochánky schvaluje aktualizovanou verzi Strategického rozvojového
dokumentu obce Kochánky 2017 – 2016.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 6 členů
ANO – 6
NE – 0
ZDRŽEL SE – 0
Hlasování je právoplatné.
Usnesení č. 49/2020 k programu jednání bylo schváleno.

14. Zřízení věcného břemene Kochánky, č.p. 1299
Starostka předložila zastupitelům k projednání smlouvu k zřízení věcného břemene Kochánky
k p.č. 1299.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kochánky schvaluje smlouvu k zřízení věcného břemene k p.č. 1299.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 6 členů
ANO – 6
NE – 0
ZDRŽEL SE – 0
Hlasování je právoplatné.
Usnesení č. 50/2020 k programu jednání bylo schváleno.

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

Zapisovatel:

Ing. Andrea Kreclová

………………………………

Ověřovatel:

Miroslav Urban

……………….……………..

Ověřovatel:

Jří Vaňousek

……………….……………..

Starostka:

Ing. Andrea Kreclová

………………………………

1.místostarosta:

Jří Vaňousek

……………….……………..
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