Zápis z jednání Zastupitelstva obce Kochánky
Datum konání: 27.02.2020
Přítomni: Ing. Andrea Kreclová, Milan Haspeklo, Jiří Vaňousek, Ing. Veronika Cerhová, Miroslav
Urban
Omluveni: Milan Křivánek, Josef Ulman
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. Účetní závěrka za rok 2019
4.2. Veřejnosprávní kontrola na místě
4.3. Zápis dětí na školní rok 2020/2021

5.

Lesní hospodářství
5.1. Informativní tabule KŮROVEC A SUCHO

6.

Dotační tituly pro obec Kochánky
6.1. Škoda Auto a.s. – stromky
6.2. Ministerstvo pro místní rozvoj – Obnova místní komunikace 1c v obci Kochánky
6.3. Ministerstvo vnitra - Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Kochánky

7.

Různé

- jubilea
- kolaudace hasičárny
- kronikář
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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. Účetní závěrka za rok 2019
Starostka obce předložila k projednání a schválení Účetní závěrku Mateřské školy Kochánky za
rok 2019. Výsledkem v hospodaření za běžné období od 1.1.2019 do 31.12.2019 je zisk
81 030,52 Kč. Tento zisk v hospodaření v roce 2019, byl po projednání a schválení zřizovatelem
MŠ rozdělen do fondů MŠ. Do fondu odměn bude přiděleno 20 000,- Kč, do investičního fondu
bude přiděleno 51 030,52 Kč a do reservního fondu bude přidělena zbývající část 10 000,- Kč.
Zastupitelé obce projednali a následně schválili Účetní závěrku Mateřské školy Kochánky
sestavenou k 31.12.2019 včetně výsledku hospodaření.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kochánky schvaluje Účetní závěrku Mateřské školy Kochánky
sestavenou k 31.12.2019 včetně výsledku hospodaření.
Zastupitelé k tomuto vydávají Usnesení zastupitelstva č. 7/2020.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 5 členů
ANO – 5
NE – 0
Hlasování je právoplatné.
Usnesení č. 7/2020 k programu jednání bylo schváleno.
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ZDRŽEL SE – 0

4.2. 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.1/2020.

4.3. Zápis dětí na školní rok 2020/2021
Starostka informovala zastupitele o přijímacím řízení, tj. zápisu do MŠ Kochánky, který se bude
konat dne pravděpodobně dne 13.5.2020.
Přijímací řízení do školky je výkon státní správy, to znamená, že do samotného přijímacího řízení
nemůže zřizovatel, tedy obec, mluvit. Přijímací řízení vede a rozhoduje o něm sama ředitelka
dané školky. Jedinou povinností obce je přijmout dítě jeden rok před předpokládaným nástupem
do školy. V případě, že by byly školky obsazené a v průběhu roku by přišel nový předškolák, tak
má zřizovatel povinnost umístění tohoto dítěte do školky zajistit.
Zastupitelé podané informace berou na vědomí.

5. Lesní hospodářství
5.1. Informativní tabule KŮROVEC A SUCHO
Starostka obce informovala zastupitele, že je možnost objednat interaktivní naučné tabule, které
návštěvníkům lesa vysvětlují příčiny kůrovcové kalamity a následné možnosti řešení. Zastupitelé
danou možnost projednali a rozhodli o nákupu těchto interaktivních tabulí do lesa Slepeč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kochánky schvaluje nákup 3 ks interaktivních naučných tabulí, které
návštěvníkům lesa vysvětlují příčiny kůrovcové kalamity.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 5 členů
ANO – 5
NE – 0
Hlasování je právoplatné.
Usnesení č. 8/2020 k programu jednání bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0

.

6. Dotační programy pro Obec Kochánky
6.1. Škoda Auto a.s. – stromky
Starostka informovala zastupitele, že připraví k podáni žádost o finanční příspěvek v rámci
grantového programu ŠKODA Auto a.s. – program „Škoda Stromky“.
Program „Škoda Stromky“ je zaměřen na nekomerční výsadby porostů např. zvyšování
biodiverzity lesních porostů, hlavní roli zde opět hrají zaměstnanci ŠKODA AUTO, kteří se zapojí
do dobrovolnické výsadby. Letos podáme projekt „Zvýšení biodiverzity v lesním porostu
SLEPEČ“. Letos plánujeme vysadit 9 800 ks sazenic stromů. Cílem projektu je posílení
biodiverzity lesního porostu Slepeč, který je majetkem obce Kochánky. V lese Slepeč za
poskytnuté peníze pořídíme sazenice stromů - tj. prostokořené sazenice a odrostky stromů. Obec
Kochánky zafinancuje přípravné práce před sadbou, nákup kůlu, oplocenek kolem stromečků a
lesnické pletivo z důvodů okusu proti lesní zvěři.
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6.2. Ministerstvo pro místní rozvoj – Obnova místní komunikace 1c v obci Kochánky
Starostka informovala zastupitele, že jsme obdrželi rozhodnutí z MMR v rámci podprogramu
Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210A – Podpora místních komunikací, pro
projekt „Obnova místní komunikace 1c v obci Kochánky“. Jedná se o místní komunikaci
v Kateřinkách od hlavní silnice k domu Kejmarům. Stavební práce začnou dne 1.6.2020 a hotovo
má být 31.8.2020. Finanční dotace je od MMR předběžně stanovena na 2.727.786,- Kč.
Rozpočet projektu je 3.896.838,- Kč. Rozhodnutí akce z MMR obdržíme po výběrovém řízení.

6.3. Ministerstvo vnitra - Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Kochánky
Starostka informovala zastupitele, že od Ministerstva vnitra výše dotace činí 450.000,- Kč na
pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH v základním provedení, dále jsme požádali o
finanční příspěvek na kofinancování dopravního automobilu na Středočeský kraj a částka je
300.000,- Kč. Obec Kochánky musí zafinancovat zbytek a tj. 222.840,- Kč.
Starostka připraví na příští zasedání výzvu k podání nabídek na zakázku z MV.
Zastupitelé stav podaných informací berou na vědomí.

7. Různé
Starostka
- oznámila zastupitelům, kdo má jubileum. Blahopřejeme.
- projednala se zastupiteli znovu kolaudaci hasičárny
- projednala se zastupiteli nutnost oslovení nového kronikáře

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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