Zápis z jednání Zastupitelstva obce Kochánky
Datum konání: 21.11.2019
Přítomni: Ing. Andrea Kreclová, Milan Haspeklo, Jiří Vaňousek, Milan Křivánek, Milan Haspeklo
Omluveni: Ing. Veronika Cerhová, Josef Ulman, Miroslav Urban
Ověřovatelé: Jiří Vaňousek, Milan Haspeklo
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. Veřejnosprávní kontrola na místě
4.2. Návrh rozpočtu MŠ Kochánky 2020

5.

Finanční záležitosti obce Kochánky
5.1. Návrh rozpočtu 2020
5.2. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Kochánky na roky 2021-2023
5.3. Rozpočtové opatření č.7/2019

6.

Lesní hospodářství
6.1. Středočeský kraj – podání žádosti o dotaci

7.

Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Kochánky
7.1. Dofinancování dopravního automobilu

8.

Demolice budovy v obci Kochánky
8.1. Závěrečné vyúčtování akce pro MMR

9.

Obnova místní komunikace v obci Kochánky
9.1. Rozhodnutí o poskytnutí dotace

10. Ochrana osobních údajů
10.1. Směrnice o ochraně osobních údajů a o používání výpočetní techniky
11. Různé

- jubilea
- rozsvícení vánočního stromu 30.11.2019
- Mikulášská nadílka 8.12.2019
- dosypání obrusu v Kateřinkách
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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 Milan
Haspeklo 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 4 členů
ANO – 4
NE – 0
Hlasování je právoplatné.
Usnesení schválení programu k programu jednání bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0

4. Mateřská škola Kochánky
4.1. Veřejnosprávní kontrola na místě
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.2/2019.

4.2. Návrh rozpočtu MŠ Kochánky 2020
Starostka informovala zastupitele, o přípravách návrhu rozpočtu MŠ Kochánky na rok 2020, který
připravuje starostka a paní ředitelka dle známých skutečností. Zastupitelé připravený rozpočet
pro MŠ Kochánky odsouhlasili, je připraven k vyvěšení a na dalším zastupitelstvu by měl být
schválen.
Zastupitelé podané informace berou na vědomí.
2

5. Finanční záležitosti
5.1. Návrh rozpočtu 2020
Starostka informovala zastupitele, o přípravách návrhu rozpočtu obce na rok 2020, který
připravuje starostka a paní účetní dle známých skutečností. Zastupitelé připravený rozpočet pro
obec odsouhlasili, je připraven k vyvěšení a na dalším zastupitelstvu by měl být schválen.

5.2. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Kochánky na roky 2021-2023
Starostka informovala zastupitele, že účetní obce sestavila 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.
Střednědobý výhled bude v případě změn aktualizován, zveřejněn a následně schválen, jak
ukládá zákon 250/2000 Sb. v platném znění.
Zastupitelé připravený střednědobý výhled 2021 -2023 odsouhlasili, je připraven k vyvěšení a na
dalším zastupitelstvu by měl být schválen.

5.3. Rozpočtové opatření č. 7/2019
Starostka dala na vědomí zastupitelům rozpočtové opatření č. 7/2019. Zastupitelé vzali na
vědomí informaci o rozpočtovém opatření č.7/2019, které schválila starostka dne 31.10.2019 na
základě pověření Zastupitelstva obce Kochánky ze dne 28.2.2019 usnesením č. 16/2019.
Zastupitelé stav podaných informací berou na vědomí.

6. Lesní hospodářství
6.1. Středočeský kraj – podání žádosti o dotaci
Starostka informovala zastupitele, že byly podány žádosti o dotaci na oplocenky na Středočeský
kraj, které připravil lesní hospodář.
Starostka informovala, že je možnost připravit žádosti na kůrovcovou kalamitu.
Zastupitelé stav podaných informací berou na vědomí.
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7. Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Kochánky
7.1. Dofinancování dopravního automobilu
Starostka informovala zastupitele, že na začátku prosince GŘ uveřejní vzorové Technické
podmínky pro dopravní automobil. Dále starostka informovala zastupitele, že je nutné se usnést,
že Zastupitelstvo obce se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou dopravního
automobilu a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů. Usnesení s touto větou budete
dokládat, až budeme žádat o druhý řídící dokument.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou dopravního
automobilu a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 4 členů
Hlasování je právoplatné.

ANO – 4

NE – 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 63/2019 k programu jednání bylo schváleno.
Zastupitelé stav podaných informací berou na vědomí.

8. Demolice budovy v obci Kochánky
8.1. Závěrečné vyúčtování akce pro MMR
Starostka informovala zastupitele, že cíl projektu byl splněn, neboť došlo k demolici budovy se
čtyřmi bytovými jednotkami v sociálně vyloučené lokalitě a k srovnání pozemku o ploše 620 m2.
Obestavěný prostor odstraněné budovy byl 1 488 m2. Nyní je díky realizaci projektu umožněno
využití vzniklé volné plochy jako veřejný park s prvky pasivního odpočinku pro občany.
Celkové náklady akce s DPH dle smlouvy o dílo č.2/2019 jsou 1.812.489,- Kč.
Zastupitelé stav podaných informací berou na vědomí.

9. Obnova místní komunikace v obci Kochánky
9.1. Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Starostka informovala zastupitele, že přišlo rozhodnutí o poskytnutí dotace. Dotace je 2.325.637,Kč. Celková finanční nákladnost akce je 3.323.768,- Kč.
V současné době je to obousměrná komunikace s asfaltovým krytem v proměnlivé šíři od 3,00 m
do 5,50 m, po výstavbě splaškové kanalizace jsou v krytu výmoly, prohlubně a kryt je bez
příslušných spádů. Vjezdy na soukromé pozemky k rodinným domům jsou vysypány drobným
štěrkem, kratší vjezdy jsou z betonového krytu a některé jsou pouze zatrávněny.
Po pravé straně od silnice III. tř.č. 2729 je propustek přes silnici se zatrávněným příkopem a od
vjezdu k trafostanici ( na poz.č.k.1295/5) směrem k rodinné zástavbě je chodník z betonových
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dlaždic v šíři 1,20 m s betonovým obrubníkem silničním a směrem k zeleni záhonovým. Mezi
chodníkem a vozovkou je zatrávněný svah v šíři 0,75 m – 1,20 m s výškovým rozdílem cca 150 250 mm. Chodník pokračuje směrem východním přes komunikaci na poz.č.k.1342/2 až k domu
č.p.183 u poz. č.k.1342/1. Betonové dlaždice vel. 500/500 mm jsou místy zborcené, nerovné a
jsou nebezpečné pro chodce, proto je nutné chodník vybudovat nový.
Na komunikaci je jedna uliční vpusť v místě napojení na silnici III. tř, u domu č.p.174, která
odvádí srážkové vody z horní části ( severní) silnice do stávajicí dešťové kanalizace. Tato vpusť
bude vybourána a nahrazena horskou ( velkokapacitní) vpustí, která odvede i přívalové deště ze
silnice. Srážkové vody z řešené komunikace jsou svedeny do přilehlého převážně zatrávněného
terénu, při přívalových deštích dochází v nejnižších místech k zaplavování řešené komunikace a
navazujících slepých ulic.

Nová komunikace je navržena dvoupruhová obousměrná funkční skupiny C s jednostranným
chodníkem, typ MO2 10/6,5/30 s jízdním pruhem v šíři 2,50 m a se dvěma vodicími proužky
0,25 m, celková šíře komunikace bude 5,50 m a chodníku 1,50 m. Komunikace bude s krytem
asfaltovým, chodník a vjezdy, vstupy k nemovitostem budou s krytem z betonových dlaždic.
Zastupitelé stav podaných informací berou na vědomí.

10. Ochrana osobních údajů
10.1. Směrnice o ochraně osobních údajů a o používání výpočetní techniky
Starostka informovala zastupitele, že naše obec se řídí při ochraně osobních údajů základními
směrnicemi. Jedná se o Směrnici o ochraně osobních údajů a Směrnici o používání výpočetní
techniky. Kromě těchto dokumentů naše obec vede záznamy o zpracování osobních údajů.
Kromě těchto směrnic byl každý zaměstnanec seznámen s Informací o ochraně osobních údajů
pro zaměstnance a je vázán mlčenlivostí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kochánky schvaluje Směrnice o ochraně osobních údajů a o
používání výpočetní techniky.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 4 členů
Hlasování je právoplatné.

ANO – 4

NE – 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 64/2019 k programu jednání bylo schváleno.
Zastupitelé stav podaných informací berou na vědomí.

11. Různé
Starostka
- oznámila zastupitelům, kdo má jubileum. Blahopřejeme.
- se zastupiteli projednala konání rozsvícení vánočního stromu dne 30.11.2019
- zastupitele informovala o konání Mikulášské nadílky dne 8.12.2019, kterou pořádají hasiči
- se zastupiteli projednala dosypání obrusu do cest
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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:

Milan Haspeklo

……………….……………..

Ověřovatel:

Jří Vaňousek

……………….……………..

Starostka:

Ing. Andrea Kreclová

………………………………

1.místostarosta:

Jří Vaňousek

……………….……………..
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