Zápis z jednání Zastupitelstva obce Kochánky
Datum konání: 25.2.2021
Přítomni: Ing. Andrea Kreclová, Milan Haspeklo, Jiří Vaňousek, Ing. Veronika Cerhová, Miroslav
Urban, Josef Ulman
Omluveni: 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. Veřejnoprávní kontrola na místě č.1/2021

5.

Finanční záležitosti obce Kochánky
5.1. Rozpočtové opatření č.9/2020
5.2 Inventarizace majetku a závazků obce Kochánky za rok 2020

6.

Územní plánování
6.1. Chatová oblast – projekt Stodola

7.

Dotační tituly pro obec Kochánky
7.1. EU-OPŽP – Pořízení kompostérů pro občany Kochánek – výběrové řízení

8.

TJ Sokol Kochánky
8.1. Kiosek na hřišti

9.

Renovace a obnova křížků na k.ú. Kochánky

10. Různé

- jubilea
- MDŽ + vítání občanků
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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 6 členů
ANO – 6
NE – 0
Hlasování je právoplatné.
Usnesení schválení programu k programu jednání bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0

4. Mateřská škola Kochánky
4.1. Veřejnoprávní kontrola na místě 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) 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.1/2021.
Zastupitelé podané informace berou na vědomí.

5. Finanční záležitosti obce
5.1. Rozpočtové opatření č.9/2020
Starostka dala na vědomí zastupitelům rozpočtové opatření č. 9/2020. Zastupitelé vzali na
vědomí informaci o rozpočtovém opatření č.9/2020, které schválila starostka dne 31.12.2020 na
základě pověření Zastupitelstva obce Kochánky ze dne 28.2.2019 usnesením č. 16/2019.
2

5.2 Inventarizace majetku a závazků obce Kochánky za rok 2020
Starostka obce předložila k schválení Protokoly inventarizace majetku a závazků ke dni
31.12.2020 ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí vyhlášky č.270/2010 Sb.,
o inventarizaci majetku a závazků obce Kochánky. Předsedou inventarizační komise byla
starostka obce Ing. Andrea Kreclová a členy komise byli Ing, Veronika Cerhová a Jiří Vaňousek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kochánky schvaluje Protokoly inventarizace majetku a závazků ke dni
31.12.2020 ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí vyhlášky č.270/2010
Sb., o inventarizaci majetku a závazků obce Kochánky.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 6 členů
ANO – 6
NE – 0
Hlasování je právoplatné.
Usnesení č. 1/2021 k programu jednání bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0

Zastupitelé podané informace berou na vědomí.

6. Územní plánování
6.1. Chatová oblast – projekt Stodola
Starostka informovala zastupitele, že na obecní úřad byl doručen projekt „Stodoly“. Jedná se o
projekt rodinného domu s podnikatelskou činností v chatové oblasti na katastrálním území
Kochánky. Zastupitelé celý projekt probrali a vydali následující usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kochánky neschvaluje realizaci projektu „Stodoly“. Vybraný pozemek
je umístěn v chatové oblasti katastrálního území Kochánky, zde preferujeme domy
k rekreaci.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 6 členů
ANO – 6
NE – 0
Hlasování je právoplatné.
Usnesení č. 2/2021 k programu jednání bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0

7. Dotační tituly pro obec Kochánky
7.1. EU-OPŽP – Pořízení kompostérů pro občany Kochánek – výběrové řízení
Starostka projednala se zastupiteli, že v souladu se Směrnicí č.1/2016 pro zadávání veřejné
zakázky malého rozsahu pro obci Kochánky musí obec vypsat zakázku na danou akci.
Zakázka je rozdělena na dvě části (dodávka kompostérů vč. překopávačů kompostu a kontejneru
na textil a dodávka štěpkovače). Dodavatel o zakázku může realizovat nabídku na jednu z částí
nebo na obě části.
1. Dodávky – Pořízení kompostérů podle technické specifikace.
2. Dodávky – Dodávka štěpkovače dle technické specifikace
Zastupitelé schvalují, že organizačně výběrové řízení zajistí firma TNT Consulting, s.r.o..
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Tato zakázka není realizována dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. Zakázka je
realizována dle podmínek OPŽP (www.opzp.cz) jako zakázka malého rozsahu formou uzavřené
výzvy. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti / Evropským
fondem pro regionální rozvoj / Evropskými strukturálními a investičními fondy v rámci Operačního
programu Životní prostředí.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kochánky schvaluje pro organizační zajištění výběrového řízení firmu
TNT Consulting, s.r.o., dále předložené Oznámení o zahájení výběrového řízení/výzva
k podání nabídky a seznam firem, které se obešlou a hodnotící komisi.
Zastupitelé k tomuto vydávají Usnesení zastupitelstva č. 3/2021.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 6 členů
ANO – 6
NE – 0
Hlasování je právoplatné.
Usnesení č. 3/2021 k programu jednání bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0

8. TJ Sokol Kochánky
7.1. Kiosek na hřišti
Starostka projednala se zastupiteli, možnost nákupu stánku u fotbalového hřiště z důvodů
zajištění občerstvení při fotbalových zápasech a při akcích konaných na fotbalovém hřišti.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kochánky schvaluje nákup stánku vybavení stánku pro občerstvení
k fotbalovému hřišti pro TJ Sokol Kochánky. Provozovatelem stánku bude TJ Sokol
Kochánky.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 6 členů
ANO – 6
NE – 0
ZDRŽEL SE – 0
Hlasování je právoplatné.
Usnesení č. 4/2021 k programu jednání bylo schváleno.
Zastupitelé stav podaných informací berou na vědomí.

9. Renovace a obnova křížků na k.ú. Kochánky
Starostka projednala se zastupiteli, renovaci a obnovu křížků na katastrálním území Kochánek.
Jedná se o křížek „Prágrových“, křížek na „Hřištiˇ“, křížek „U vodárny“ a nově křížek „V
Kateřinkách“. Obecní úřad vypíše výzvu pro občany.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kochánky schvaluje renovaci a obnovu křížků na katastrálním území
Kochánky.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 6 členů
ANO – 6
NE – 0
Hlasování je právoplatné.
Usnesení č. 5/2021 k programu jednání bylo schváleno.
Zastupitelé stav podaných informací berou na vědomí.
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ZDRŽEL SE – 0

10. Různé
Starostka
- oznámila zastupitelům, kdo má jubileum. Blahopřejeme.
- projednala se zastupiteli MDŽ a vítání občánků

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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