Zápis z jednání Zastupitelstva obce Kochánky
Datum konání: 11.11.2021
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. Veřejnosprávní kontrola na místě
4.2. Návrh rozpočtu MŠ Kochánky 2022

5.

Finanční záležitosti obce Kochánky
5.1. Rozpočtové opatření č.6/2021 a č.7/2021
5.2. Návrh rozpočtu 2022
5.3. Plán inventur

6.

Územní plánování
6.1. Vymezené zastavěné území obce Kochánky - schválení

7.

Lesní hospodářství
7.1. Prodej palivového dřeva pro občany od 1.1.2022

8.

Dotační tituly pro obec Kochánky
8.1. Ministerstvo pro místní rozvoj – Vybudování dětského hřiště v obci Kochánky
8.2. Ministerstvo pro místní rozvoj – Obnova místní komunikace v obci Kochánky
8.3. Státní zemědělský intervenční fond – Rekonstrukce lesní cesty

9.

Odpadové hospodářství v obci Kochánky
9.1. Obecně závazná vyhláška 1/2021
9.2. Obecně závazná vyhláška 2/2021

10. Změna dodavatele elektrické energie
11. Změna autobusové dopravy
12. Výměna akumulaček v divadelním sále v budově MŠ
13. Různé

- jubilanti
- vánoční strom
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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
ZDRŽEL SE – 0
Hlasování je právoplatné.
Usnesení schválení programu k programu jednání bylo schváleno.

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.2/2021.
4.2. Návrh rozpočtu MŠ Kochánky 2022
Starostka informovala zastupitele, o přípravách návrhu rozpočtu MŠ Kochánky na rok 2022, 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.

5. Finanční záležitosti obce
5.1. Rozpočtové opatření č.6/2021 a č.7/2021
Starostka dala na vědomí zastupitelům rozpočtová opatření č. 6/2021 a č. 7/2021. Zastupitelé
vzali na vědomí informaci o rozpočtovém opatření č.6/2021, které schválila starostka dne
2

30.09.2021 a rozpočtovém opatření č.7/2021 schválené starostkou obce dne 31.10.2021 na
základě pověření Zastupitelstva obce Kochánky ze dne 28.2.2019 usnesením č. 16/2019.
5.2. Návrh rozpočtu 2022
Starostka informovala zastupitele, o přípravách návrhu rozpočtu obce na rok 2022, 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.
5.3. Plán inventur za rok 2019
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 2021.
K zajištění inventarizace pro rok 2021 zřizuje starostka obce Kochánky jednu inventarizační
komisi ve složení: Předsedou inventarizační komise bude starostka obce Ing. Andrea Kreclová a
členy komise budou Ing. Veronika Cerhová a Jiří Vaňousek.
Inventura majetku a závazků za rok 2021 bude probíhat od 2.1.2022 do 31.1.2022.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kochánky schvaluje Plán inventur na rok 2021 pro obec Kochánky a
inventarizační komisi.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 7 členů
ANO – 7
NE – 0
Hlasování je právoplatné.
Usnesení č. 52/2021 k programu jednání bylo schváleno

ZDRŽEL SE – 0

Zastupitelé podané informace berou na vědomí.

6. Územní plánování
6.1. Vymezené zastavěné území obce – opatření obecné povahy č. 1/2021
Starostka předložila zastupitelům, aby projednali předložený návrh Opatření obecné povahy č.
1/2021 – vymezení zastavěného území obce Kochánky. Jako orgán obce příslušný podle § 6
odst. 6 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") v souladu s § 84 odst. 2 písm.
x) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, podle § 58 - §
60 stavebního zákona v souladu s § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") vydává opatření obecné povahy č.1/2021, kterým
je vymezení zastavěného území obce Kochánky.
Zastupitelé k tomuto vydávají Usnesení zastupitelstva č. 53/2021.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 7 členů
ANO – 7
NE – 0
Hlasování je právoplatné.
Usnesení č. 53/2021 k programu jednání bylo schváleno.
Zastupitelé podané informace berou na vědomí.

7. Lesní hospodářství
7.1. Prodej palivového dřeva pro občany
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ZDRŽEL SE – 0

Starostka předložila zastupitelům ke schválení cenu palivového dřeva s platností od 1.1.2022.
Prodej palivového dřeva pro občany s platností od 1.1.2022.
Měkké (BO, SM, BŘ)

550,- Kč/prm

Tvrdé (DB, BK, Akát)

850,- Kč/prm

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kochánky schvaluje ceny pro palivové dřevo dle druhu dřevní hmoty
pro občany s platností od 1.1.2022.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 7 členů
ANO – 7
NE – 0
Hlasování je právoplatné.
Usnesení č. 54/2021 k programu jednání bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0

Zastupitelé podané informace berou na vědomí.

8. Dotační tituly pro obec Kochánky
8.1. Ministerstvo pro místní rozvoj – Vybudování dětského 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 „Vybudování dětského hřiště v obci
Kochánky“.
Zastupitelé k tomuto vydávají Usnesení zastupitelstva č. 55/2021.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 7 členů
ANO – 7
NE – 0
Hlasování je právoplatné.
Usnesení č. 55/2021 k programu jednání bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0

8.2. 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. 56/2021.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 7 členů
ANO – 7
NE – 0
Hlasování je právoplatné.
Usnesení č. 56/2021 k programu jednání bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0

8.3. Státní zemědělský intervenční fond – Rekonstrukce lesní cesty
Starostka předložila zastupitelům k projednání návrh k podání žádosti o dotaci z SZIF
z Programu rozvoje , operace – 4.3.2 Lesnická infrastruktura, pro projekt Rekonstrukce lesní
cesty v lokalitě Slepeč z kategorie 4L na kategorii 2L.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kochánky schvaluje podání žádosti na SZIF, pro projekt Rekonstrukce
lesní cesty v lokalitě Slepeč z kategorie 4L na kategorii 2L.
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celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 7 členů
ANO – 7
NE – 0
Hlasování je právoplatné.
Usnesení č. 57/2021 k programu jednání bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0

Zastupitelé podané informace berou na vědomí.

9. Odpadové hospodářství v obci Kochánky
9.1. Obecně závazná vyhláška 1/2021
Starostka projednala se zastupiteli na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 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, obecně závaznou vyhlášku - místní poplatek za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci (dále jen „poplatek“). Správcem poplatku je obecní úřad Kochánky.
Předmětem poplatku je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci
zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kochánky vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Kochánky
č.1/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 7 členů
ANO – 7
NE – 0
Hlasování je právoplatné.
Usnesení č. 58/2021 k programu jednání bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0

9.2. Obecně závazná vyhláška 2/2021
Starostka projednala se zastupiteli na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech
(dále jen „zákon o odpadech“), 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 - stanovení obecního systému odpadového hospodářství na území obce Kochánky.
Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na
místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo materiál
odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kochánky vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Kochánky
č.2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 7 členů
ANO – 7
NE – 0
Hlasování je právoplatné.
Usnesení č. 59/2021 k programu jednání bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0

Zastupitelé stav podaných informací berou na vědomí.

10. Změna dodavatele elektrické energie
Starostka projednala se zastupiteli, že obec byla u odběratele elektrické energie u Bohemia
Energy. Nyní je u dodavatele energie poslední instace. Zastupitelé vybrali, že uzavřou smlouvu
z ČEZ.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kochánky schvaluje uzavření smlouvy s odběrem elektrické energie u
dodavatele ČEZ.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 7 členů
ANO – 7
NE – 0
Hlasování je právoplatné.
Usnesení č. 60/2021 k programu jednání bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0

Zastupitelé stav podaných informací berou na vědomí.

11. Změna autobusové dopravy
Starostka informovala zastupitele, že integrace veřejné dopravy bude zahájena dne 12.12.2021.
Na všech linkách PID bude platit pásmový a časový tarif PID s možností využití přestupních
jízdenek i časových kuponů. Obec Kochánky bude znovu připomínkovat jízdní řády.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kochánky schvaluje uzavření smlouvy s PID.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 7 členů
ANO – 7
NE – 0
Hlasování je právoplatné.
Usnesení č. 61/2021 k programu jednání bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0

Zastupitelé stav podaných informací berou na vědomí.

12. Výměna akumulaček v divadelním sále v budově MŠ
Starostka projednala se zastupiteli nutnost
v budově mateřské školy.

výměny akumulačních kamen v divadelním sále

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kochánky schvaluje výměnu akumulaček v divadelní sále v budově
MŠ.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 7 členů
ANO – 7
NE – 0
Hlasování je právoplatné.
Usnesení č. 62/2021 k programu jednání bylo schváleno.
Zastupitelé stav podaných informací berou na vědomí.

8. Různé
Starostka
- oznámila zastupitelům, kdo má jubileum. Blahopřejeme.
- projednala se zastupiteli rozsvícení vánočního stromu
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ZDRŽEL SE – 0

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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