Zápis z jednání Zastupitelstva obce Kochánky
Datum konání: 17.12.2020
Přítomni: Ing. Andrea Kreclová, Milan Haspeklo, Jiří Vaňousek, Ing. Veronika Cerhová, Miroslav
Urban, Milan Křivánek, Josef Ulman
Omluveni: 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. 2/2020

5.

Finanční záležitosti obce Kochánky
5.1. Rozpočtové opatření č.8/2020

6.

Územní plánování
6.1. Zajištění obecního svahu nad pozemkem č.p. 69
6.2. Nové vymezené zastavěné území obce

7.

TJ Sokol Kochánky
7.1. Veřejnoprávní smlouva č.4/2020

8.

Zimní údržba místních komunikací v obci Kochánky

9.

Odpadové hospodářství

10. Směrnice výpočetní techniky
11. Různé

- jubilea
- vánoční strom na návsi, vánoční výzdobu
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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 7 členů
ANO – 7
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. 2/2020
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) byla
ukončena kontrola z pozice zřizovatele MŠ.
Zástupci obce a starostka provedli z pozice zřizovatele MŠ, dne 14.12.2020 kontrolu. Předmětem
kontroly bylo hospodaření, kontroly, protokoly a stížnosti, mzdová agenda, pokladní deník a kniha
faktur, evidence majetku – inventarizace, vnitřní směrnice mateřské školky.
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.
2/2020.
Zastupitelé podané informace berou na vědomí.
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5. Finanční záležitosti obce
5.1. Rozpočtové opatření č.8/2020
Starostka dala na vědomí zastupitelům rozpočtové opatření č. 8/2020. Zastupitelé vzali na
vědomí informaci o rozpočtovém opatření č.8/2020, které schválila starostka dne 30.11.2020 na
základě pověření Zastupitelstva obce Kochánky ze dne 28.2.2019 usnesením č. 16/2019.
.
Zastupitelé podané informace berou na vědomí.

6. Územní plánování
6.1. Zajištění obecního svahu nad pozemkem č.p. 69
Starostka informovala zastupitele, že je vypracovaná projektová dokumentace k zajištění svahu u
pozemku č.p. 69. Zastupitelé znovu celou akci znovu probrali a navrhli další postup. Majitel do
č.p.69 musí mít součinnost s obcí. Obec nechá vypracovat smlouvu na součinnost a před
započetím akce složí do úschovy k právníkovi dohodnutou částku pro spoluúčast.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kochánky schvaluje realizaci akce zajištění obecního svahu nad
pozemkem č.p. 69. Pro zdárné dokončení majitel domu č.p. 69 podepíše s obcí realizační
smlouvu a schválí finanční spoluúčast tím, že finanční prostředky uloží do úschovy
k právníkovi před započetím akce.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 7 členů
ANO – 7
NE – 0
Hlasování je právoplatné.
Usnesení č. 51/2020 k programu jednání bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0

6.2. Nové vymezené zastavěné území obce
Starostka předložila zastupitelům o žádost o nového – aktualizovaného vymezeného zastavěného
území obce na pořízení nového vymezeného zastavěného území obce. Zastavěné území se
vymezuje podle § 58 zákona č. 183/2006 odst. 1. Zastupitelé danou problematiku projednali a
vydávají následující usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kochánky schvalují žádost o nové – aktualizovaného vymezené
zastavěné území obce na pořízení nového vymezeného zastavěného území obce.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 7 členů
ANO – 7
NE – 0
Hlasování je právoplatné.
Usnesení č. 52/2020 k programu jednání bylo schváleno.
Zastupitelé podané informace berou na vědomí.
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ZDRŽEL SE – 0

7. TJ Sokol Kochánky
7.1. Veřejnoprávní smlouva č.4/2020
Starostka předložila zastupitelům žádost o poskytnutí investiční dotace z prostředků rozpočtu
obce Kochánky na rok 2020 na pokrytí výdajů spojených s činností TJ Sokol Kochánky. Obec
v souladu s ustanovením §85, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů a ustanoveními § 10a odst.3., 5. a § 14 odst. 3. Zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, poskytne
příjemci
dotace
finanční
prostředky
ve
výši
174.131,Kč
(slovy:
stosedumdasátčtyřitisícstotřicetjednakorun) jako investiční dotaci na pokrytí výdajů spojených
s vybudováním na hřišti TJ Sokol Kochánky pozinkované zábradlí kolem hřiště (80.804,- Kč), síť
za branou (36.505,- Kč) , časomíra na hřišti (19.999,- Kč) a samostatná elektrika do kabin
s hlavním spínačem (36.823,- Kč). Veškerá stavební práce na hřišti TJ Sokol Kochánky bude
provedena svépomocí členy TJ Sokol Kochánky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kochánky schvaluje poskytnutí investiční dotace z prostředků
rozpočtu obce Kochánky na rok 2020 na pokrytí výdajů spojených s činností TJ Sokol
Kochánky. Poskytne příjemci dotace finanční prostředky ve výši 174.131,- Kč.
Zastupitelstvo obce Kochánky schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy pro TJ Sokol
Kochánky.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 7 členů
ANO – 7
NE – 0
ZDRŽEL SE – 0
Hlasování je právoplatné.
Usnesení č. 53/2020 k programu jednání bylo schváleno.
Zastupitelé stav podaných informací berou na vědomí.

8. Zimní údržba místních komunikací v obci Kochánky
Starostka informovala zastupitele, že na základě vypsaného výběrového řízení. Přišly dvě
nabídky. Zastupitelstvo rozhodlo o nabídce ve prospěch Petra Kůtky, IČO 66773539, který se
neúčtuje žádné paušální práce, jen skutečně odvedenou práci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kochánky schvaluje pro zimní údržbu místních komunikací Petra
Kůtku, IČO 66773539.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 7 členů
ANO – 7
NE – 0
Hlasování je právoplatné.
Usnesení č. 54/2020 k programu jednání bylo schváleno.
Zastupitelé stav podaných informací berou na vědomí.
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ZDRŽEL SE – 0

9. Obecně závazná vyhláška obce Kochánky č.2/2020
Starostka předložila zastupitelům k vydání Obecně závaznou vyhlášku č.2/2020, 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 7 členů
ANO – 6
NE – 1
Hlasování je právoplatné.
Usnesení č. 55/2020 k programu jednání bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0

Zastupitelé stav podaných informací berou na vědomí

10. Směrnice výpočetní techniky
Starostka předložila zastupitelům k projednání směrnici výpočetní techniky. Zastupitelé danou
směrnici prošli a doporučili ji k schválení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kochánky schvaluje směrnici výpočetní techniky.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 7 členů
ANO – 7
NE – 0
Hlasování je právoplatné.
Usnesení č. 56/2020 k programu jednání bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0

Zastupitelé stav podaných informací berou na vědomí

11. Různé
Starostka
- oznámila zastupitelům, kdo má jubileum. Blahopřejeme.
- projednala se zastupiteli vánoční strom na návsi a vánoční výzdobu
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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