Zápis z jednání Zastupitelstva obce Kochánky
Datum konání: 20.5.2021
Přítomni: Ing. Andrea Kreclová, Milan Haspeklo, Jiří Vaňousek, Ing. Veronika Cerhová, Miroslav
Urban
Omluveni: Josef Ulman, 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. Zápis dětí do MŠ na školní rok 2021/2022
4.2. Výsledek veřejnoprávní kontroly č. 1/2021
4.3. Vybavení skříněmi – sklad, sportovní potřeby a hernička u šatny

5.

Finanční záležitosti obce Kochánky
5.1. Rozpočtové opatření č.2/2021
5.2. Účetní závěrka obce Kochánky za rok 2020
5.3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
5.4. Závěrečný účet obce za rok 2020

6.

Park Františka Šťastného – dohoda o ukončení nájemní smlouvy

7.

Dětské hřiště – zadání projektové dokumentace

8.

Nové www stránky obce Kochánky

9.

Objednání letního kina na fotbalovém hřišti

10. Dlouhodobý pronájem horní klubovny v hasičárně
11. Různé

- jubilea posezení v hasičské zbrojnici
- vítání občánků v parku Stará škola
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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 5 členů
ANO – 5
NE – 0
Hlasování je právoplatné.
Usnesení schválení programu k programu jednání bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0

4. Mateřská škola Kochánky
4.1. Zápis dětí do MŠ na školní rok 2021/2022
Starostka informovala zastupitele o přijímacím řízení, tj. zápisu do MŠ Kochánky, který se konal
dne 12.5. a 13.5.2021. Přišlo více dětí, než je volná kapacita. Letos bylo 5 míst volných. Dle
novely školského zákona se mohou hlásit i 2-leté děti.
4.2. Výsledek veřejnoprávní kontroly č. 1/2021
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) byla
ukončena kontrola z pozice zřizovatele MŠ.
Zástupci obce a starostka provedli z pozice zřizovatele MŠ, dne 19.4.2021 kontrolu. Předmětem
kontroly bylo hospodaření, kontroly, protokoly a stížnosti, rozpočet, mzdová agenda, pokladní
deník a kniha faktur.
Při kontrole MŠ Kochánky nebyly shledány žádné chyby či nedostatky, ani porušení
právních předpisů a zároveň nebylo zjištěno neefektivní a nehospodárné nakládaní
s peněžními prostředky.
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Obec Kochánky k tomu vydává Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly na místě č.
1/2021.

4.3. Vybavení skříněmi – sklad, sportovní potřeby a hernička u šatny
Starostka informovala zastupitele, že paní ředitelka požádala zastupitelstvo o projednání
dovybavení nábytku do skladu, dále pro děti skříň na sportovní potřeby a novou herničku pro
předškolní děti u šatny. Jedná se o doplnění vybavení, které ve školce zatím není.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění vybavení MŠ Kochánky dle předložených nabídek
od firmy LOKKI do sklad, skříň pro sportovní potřeby a novou herničku u šatny. Nové
skříně ve skladu budou financovány z rozpočtu školky. Skříň pro sportovní potřeby a nová
hernička u šatny bude financována z rozpočtu obce.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 5 členů
Hlasování je právoplatné.

ANO – 5

NE – 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 21/2021 k programu jednání bylo schváleno.
Zastupitelé podané informace berou na vědomí.

5. Finanční záležitosti obce
5.1. Rozpočtové opatření č.2/2021
Starostka dala na vědomí zastupitelům rozpočtové opatření č. 2/2021. Zastupitelé vzali na
vědomí informaci o rozpočtovém opatření č.2/2021, které schválila starostka dne 30.4.2021 na
základě pověření Zastupitelstva obce Kochánky ze dne 28.2.2019 usnesením č. 16/2019.
5.2. Účetní závěrka obce Kochánky za rok 2020
Starostka obce předložila zastupitelům Účetní závěrku obce Kochánky za rok 2019 sestavenou
k 31.12.20189, kterou tvoří Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha a Výkaz pro hodnocení plnění
rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad Fin 2-12
M.
Dle výkazu zisku a ztráty činí celkové náklady obce 8 131 288,69 Kč, celkové výnosy
10 438 576,68 Kč a výsledek hospodaření za běžné období 2 307 287,99 Kč.
Dle rozvahy činí aktiva celkem částku 88 032 066,74 Kč, z toho položka Dlouhodobý hmotný
majetek 48 081 811,34 Kč a položka dlouhodobý finanční majetek 31 973 246,47 Kč. Celková
výše pasiv je 80 568 538,09 Kč.
Zastupitelé obce Účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2020 včetně rozdělení výsledku
hospodaření projednali a schválili.
Zastupitelé k tomuto schvalují Protokol o schválení účetní závěrky obce Kochánky 2020.
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5.3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
Starostka předložila zastupitelům zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce v roce 2020,
zpracovanou LN – AUDIT, s.r.o., Louny. Závěr kontrolní zprávy: Při přezkoumání hospodaření
obce Kochánky za rok 2020 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

5.4. Závěrečný účet obce za rok 2020
Starostka předložila zastupitelům zprávu o závěrečném účtu obce za rok 2020 zpracovanou paní
účetní obce. Rozpočet obce Kochánky na rok 2020 byl schválen zastupitelstvem obce dne
12.12.2019 v celkové výši výdajů 12 259 728,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný.
Celkové skutečné rozpočtové příjmy po konsolidaci roku 2020 byly 16,68 mil Kč. Celkové
skutečné rozpočtové výdaje po konsolidaci roku 2020 byly 15,49 mil Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kochánky schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2020 včetně Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 5 členů
ANO – 5
NE – 0
Hlasování je právoplatné.
Usnesení č. 22/2021 k programu jednání bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0

Zastupitelé podané informace berou na vědomí.

6. Park Františka Šťastného – dohoda o ukončení nájemní smlouvy
Starostka předložila zastupitelům k projednání dohodu o ukončení nájemní smlouvy pro nájemce
TL – Pharma s.r.o..
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kochánky schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy pro
nájemce TL – Pharma s.r.o. Smluvní strany se dohodly na ukončení Nájemní smlouvy, a to
ke dni 31. května 2021,
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 5 členů
Hlasování je právoplatné.

ANO – 5

NE – 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 23/2021 k programu jednání bylo schváleno.
Zastupitelé podané informace berou na vědomí.

7. Dětské hřiště – zadání projektové dokumentace
Starostka projednala se zastupiteli nové dětské hřiště u fotbalového hřiště. Zastupitelé schvalují
pořízení nového dětského hřiště.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kochánky schvaluje pořízení nového dětského hřiště u fotbalového
hřiště a nechá zpracovat projektovou dokumentaci včetně rozpočtu na danou akci.
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celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 5 členů
Hlasování je právoplatné.

ANO – 5

NE – 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 24/2021 k programu jednání bylo schváleno.
Zastupitelé podané informace berou na vědomí.

8. Nové www stránky obce Kochánky
Starostka projednala se zastupiteli pořízení nových www stránek dle platné legislativy pro
veřejnou správu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kochánky schvaluje pořízení nových www stránek dle platné
legislativy pro veřejnou správu.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 5 členů
Hlasování je právoplatné.

ANO – 5

NE – 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 25/2021 k programu jednání bylo schváleno.
Zastupitelé stav podaných informací berou na vědomí.

9. Objednání letního kina na fotbalovém hřišti
Starostka projednala se zastupiteli objednání letního kina na konec školního roku pro děti.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kochánky schvaluje objednání letního kina na fotbalové hřiště.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 5 členů
Hlasování je právoplatné.

ANO – 5

NE – 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 26/2021 k programu jednání bylo schváleno.
Zastupitelé stav podaných informací berou na vědomí.

10. Dlouhodobý pronájem horní klubovny v hasičárně
Starostka projednala se zastupiteli žádost o pronájem horní klubovny v hasičárně pro
vzdělávání mysliveckých trubačů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kochánky schvaluje pronájem horní klubovny v hasičárně pro Mgr.
Petra Dudu, IČO 61004481 a schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při výchově
mysliveckých trubačů.
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celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 5 členů
Hlasování je právoplatné.

ANO – 5

NE – 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 27/2021 k programu jednání bylo schváleno.
Zastupitelé stav podaných informací berou na vědomí.

11. Různé
Starostka
- oznámila zastupitelům, kdo má jubileum. Blahopřejeme.
- projednala se zastupiteli posezení s jubilanty v horní klubovně v hasičské zbrojnici
- projednala se zastupiteli vítání občánků v parku Stará škola

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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