Zápis z jednání Zastupitelstva obce Kochánky
Datum konání: 12.12.2019
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. Výsledek veřejnoprávní kontroly č.2/2019
4.2. Schválení rozpočtu MŠ Kochánky 2020
4.3. Výsledek školní inspekce

5.

Finanční záležitosti obce Kochánky
5.1. Schválení rozpočtu 2020
5.2. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce Kochánky na roky 2021-2023
5.3. Rozpočtové opatření č.8/2019
5.4. Středočeský kraj – Zápis z dílčího přezkoumání obce za rok 2019

6.

Lesní hospodářství
6.1. Středočeský kraj – podání žádosti o dotaci kůrovcová kalamita

7.

Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Kochánky
7.1. Kofinancování dopravního automobilu ze Středočeského kraje

8.

9.

Odměňování zastupitelů
8.1. Odměny pro neuvolněné zastupitele od 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška obce Kochánky č.2/2019
9.1. O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů

10. Různé

- jubilea
- vánoční bruslení
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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. Výsledek veřejnoprávní kontroly č.2/2019
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 9.12.2019 kontrolu. Předmětem
kontroly bylo hospodaření v roce 2019, kontroly, protokoly a stížnosti, rozpočet na rok 2019,
mzdová agenda, pokladní deník a kniha faktur, evidence majetku – inventarizace a výsledek
školní inspekce.
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.
Obec Kochánky k tomu vydává Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly na místě č.
2/2019.
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4.2. Schválení rozpočtu MŠ Kochánky 2020
Starostka předložila zastupitelům ke schválení rozpočet 2020 pro MŠ Kochánky, příspěvkové
organizace obce Kochánky, který byl sestaven jako vyrovnaný. Předpokládané celkové příjmy
MŠ jsou ve výši 654 000,- Kč a předpokládané celkové výdaje ve výši 654 000,- Kč.
Návrh rozpočtu na rok 2020 zastupitelé obce podrobně projednali dne 21.11.2019.
Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce obce dne 27.11.2019 a sejmut dne 12.12.2019.
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 MŠ Kochánky na rok 2020, příspěvkové
organizaci obce Kochánky, dotace od obce činí 450 000,- Kč.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 5 členů
ANO – 5
NE – 0
ZDRŽEL SE – 0
Hlasování je právoplatné.
Usnesení č. 65/2019 k programu jednání bylo schváleno.

4.3. Výsledek školní inspekce
Starostka informovala zastupitele, že inspekční činnost byla ukončena dne 4. 12. ve 13:00 hodin.
Předmětem inspekční činnosti bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků
vzdělávání podle školního vzdělávacího programu; naplňování školního vzdělávacího programu a
jeho soulad s právními předpisy a s příslušným rámcovým vzdělávacím programem. Byla
provedena kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a
prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb.
Kontrola dodržování právních předpisů v oblasti školního stravování s ohledem na cílovou
skupinu strávníků a s ohledem na typ školy, pro který školské zařízení zajišťuje služby. Při
hodnocení a kontrole byla využita mj. dokumentaci školy podle § 28 odst. 1 školského zákona a
dokumentaci pro hodnocení finančních podmínek školy.
Školní inspekce konstatovala, že je principiálně vše správné, přehledné a bez připomínek.
Zastupitelé podané informace berou na vědomí.

5. Finanční záležitosti
5.1. Schválení rozpočtu 2020
Starostka předložila zastupitelům ke schválení rozpočet obce na rok 2020, který byl sestaven
jako vyrovnaný a v paragrafovém členění. Předpokládané celkové příjmy obce jsou ve výši
12.259.728,- Kč a předpokládané celkové výdaje ve výši 12.259.728,- Kč.
Návrh rozpočtu na rok 2020 zastupitelé obce podrobně projednali dne 21.11.2019.
Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce obce dne 27.11.2019 a sejmut dne 12.12.2019.
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 2020
v paragrafovém členění jako vyrovnaný.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 5 členů
ANO – 5
NE – 0
ZDRŽEL SE – 0
Hlasování je právoplatné.
Usnesení č. 66/2019 k programu jednání bylo schváleno.
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5.2. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce Kochánky na roky 2021-2023
Starostka předložila zastupitelům ke schválení střednědobý výhled obce, aby byla splněna
rozpočtová povinnost na roky 2021 – 2023. Střednědobý výhled je sestaven s ohledem na reálný
vývoj ekonomiky a s tím i souvisejícím nárůstem daňových příjmů povýšený vždy cca o 1 až 2 %
oproti roku předchozímu. Mimo běžných výdajů na zajištění běžného chodu obce a oprav
majetku pro rok 2021 a 2023 zatím nejsou plánovány investiční akce.
Návrh střednědobého výhledu 2021-2023 zastupitelé obce podrobně projednali dne 21.11.2019.
Návrh střednědobého výhledu 2021-2023 byl vyvěšen na úřední desce obce dne 27.11.2019 a
sejmut dne 12.12.2019. Během doby vyvěšení nebyly k tomuto návrhu střednědobého výhledu
2021-2023 podány žádné připomínky. Starostka tak doporučuje zastupitelům obce Kochánky
jeho schválení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kochánky schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Kochánky na
roky 2021-2023.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 5 členů
ANO – 5
NE – 0
ZDRŽEL SE – 0
Hlasování je právoplatné.
Usnesení č. 67/2019 k programu jednání bylo schváleno.

5.3. Rozpočtové opatření č. 8/2019
Starostka dala na vědomí zastupitelům rozpočtové opatření č. 8/2019. Zastupitelé vzali na
vědomí informaci o rozpočtovém opatření č.8/2019, které schválila starostka dne 30.11.2019 na
základě pověření Zastupitelstva obce Kochánky ze dne 28.2.2019 usnesením č. 16/2019.

5.4. Středočeský kraj – Zápis z dílčího přezkoumání obce za rok 2019
Starostka předložila zastupitelům zprávu o dílčím přezkoumání obce za rok 2019 zpracovanou
pracovníky Krajského úřadu, odboru kontroly. Při dílčím přezkoumání hospodaření obce
Kochánky byly zjištěny následující chyby a nedostatky – viz zápis z dílčího přezkoumání
hospodaření.
Zastupitelé stav podaných informací berou na vědomí.

6. Lesní hospodářství
6.1. Středočeský kraj – podání žádosti o dotaci kůrovcová kalamita
Starostka informovala zastupitele, že bude podána žádost o finanční příspěvek na zmírnění
kůrovcové kalamity v lesích za období od 1.10.2017 do 31.12.2018. Jedná se o finanční
příspěvek ve výši 183.075,- Kč. Celková výše těžeb v roce 2017 byla 443,35 m3 a v roce 2018
byla 702,97 m3.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kochánky schvaluje podání žádosti o finanční příspěvek na zmírnění
kůrovcové kalamity v lesích za období od 1.10.2017 do 31.12.2018.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 5 členů
ANO – 5
NE – 0
ZDRŽEL SE – 0
Hlasování je právoplatné.
Usnesení č. 68/2019 k programu jednání bylo schváleno.
Zastupitelé stav podaných informací berou na vědomí.
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7. Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Kochánky
7.1. Kofinancování dopravního automobilu ze Středočeského kraje
Starostka informovala zastupitele, že v lednu můžeme podat žádost o finanční příspěvek na
kofinancování dopravního automobilu na Středočeský kraj.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce se schvaluje podání žádosti dopravního automobilu ze Středočeského
kraje.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 5 členů
ANO – 5
NE – 0
ZDRŽEL SE – 0
Hlasování je právoplatné.
Usnesení č. 69/2019 k programu jednání bylo schváleno.
Zastupitelé stav podaných informací berou na vědomí.

8. Odměňování zastupitelů
8.1. Odměny pro neuvolněné zastupitele od 1.1.2020
Starostka navrhla, aby neuvolněným členům zastupitelstva dle funkce byla od 1.1.2020
poskytována měsíční odměna za výkon funkce (v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení
vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění).
Zastupitelé k tomuto vydávají Usnesení zastupitelstva č. 70/2019.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 5 členů
ANO – 5
Hlasování je právoplatné.
Usnesení č. 70/2018 bylo schváleno.
Zastupitelé stav podaných informací berou na vědomí.

NE – 0

ZDRŽEL SE – 0

9. Obecně závazná vyhláška obce Kochánky č.2/2019
9.1. O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Starostka předložila zastupitelům k vydání Obecně závaznou vyhlášku č.2/2019, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kochánky se usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon místních poplatcích“),
a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 5 členů
ANO – 5
NE – 0
ZDRŽEL SE – 0
Hlasování je právoplatné.
Usnesení č. 71/2019 k programu jednání bylo schváleno.
Zastupitelé stav podaných informací berou na vědomí

11. Různé
Starostka
- oznámila zastupitelům, kdo má jubileum. Blahopřejeme.
- se zastupiteli projednala vánoční bruslení
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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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