Zápis z jednání Zastupitelstva obce Kochánky
Datum konání: 16.9.2021
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: Tomáš Lasák

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. Zahájení školní roku 2021/2022

5.

Finanční záležitosti obce Kochánky
5.1. Rozpočtové opatření č.4/2021 a č.5/2021

6.

Územní plánování
6.1. Vymezené zastavěné území obce Kochánky – veřejná vyhláška
6.2. Zajištění obecního svahu nad pozemkem č.p. 69

7.

Lesní hospodářství
7.1. Brigáda v lese Slepeč
7.2. Podání žádosti o dotaci – kůrovec 2020

8.

Dotační tituly pro obec Kochánky
8.1. Středočeský kraj – Vybavení knihovny novým mobiliářem

9.

Workoutové hřistě – výběrové řízení

10. Lesní cesty ve Slepči – projektové dokumentace
11. Odpadové hospodářství v obci Kochánky
11.1. Přidání nádob na tříděný odpad – tetra pak a kov
12. Opravy místních komunikací
13. Divadlo v Kochánkách – letní WC
14. Různé

- jubilanti
- volby do Poslanecké sněmovny
- nové www stránky obce
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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. Zahájení školního roku 2021/2022
Starostka informovala zastupitele, že byl zahájen nový školní rok 2021/2022 Mateřské školky
Kochánky. Je naplněna kapacita školky, tj. 21 dětí.
Zastupitelé podané informace berou na vědomí.

5. Finanční záležitosti obce
5.1. Rozpočtové opatření č.4/2021 a č.52021
Starostka dala na vědomí zastupitelům rozpočtová opatření č. 4/2021 a č. 5/2021. Zastupitelé
vzali na vědomí informaci o rozpočtovém opatření č.5/2021, které schválila starostka dne
31.06.2021 a rozpočtovém opatření č.5/2021 schválené starostkou obce dne 31.08.2021 na
základě pověření Zastupitelstva obce Kochánky ze dne 28.2.2019 usnesením č. 16/2019.
Zastupitelé podané informace berou na vědomí.
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6. Územní plánování
6.1. Vymezené zastavěné území obce – veřejná vyhláška
Starostka předložila zastupitelům, aby projednali předložený návrh Veřejné vyhlášky – O
ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VYMEZENÍ DOPLNĚNÍ
ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ OBCE KOCHÁNKY A O ŘÍZENÍ JEHO VYDÁNÍ. Obecní úřad
Kochánky, příslušný k pořizování zastavěného území obce Kochánky na základě příkazní
smlouvy v souladu s § 6 odst. 2 s plněním ustanovení § 24 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) pořizuje doplnění
vymezení zastavěného území obce. Návrh vymezení zastavěného území je zpracován v souladu
s ust. § 58 a 59 stavebního zákona pro celé území obce a týká se tedy katastrálního území
Kochánky. K veřejné vyhlášce nejsou žádné připomínky.
6.2. Zajištění obecního svahu nad pozemkem č.p. 69
Starostka informovala zastupitele, že byla s majitelem domu č.p.69 odsouhlasena projektová
dokumentace k zajištění svahu u pozemku č.p. 69. Dále bylo podáno stavební povolení na
zajištění svahu. Zastupitelé znovu celou akci probrali a navrhli další postup. Po vydání
stavebního povolení s nabytí právní moci, obecní úřad vzájemně si odsouhlasí a podepíše s
majitelem domu č.p.69 smlouvu o spolupráci a smlouvu o úschově peněz. Po složení peněz
majitele domu č.p. 69 u advokáta, obec vypíše výběrové řízení s následnou realizací.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kochánky schvaluje další postup v této akci. Po vydání stavebního
povolení s nabytí právní moci, obecní úřad vzájemně si odsouhlasí a podepíše s majitelem
domu č.p.69 smlouvu o spolupráci a smlouvu o úschově peněz. Po složení peněz majitele
domu č.p. 69 u advokáta, obec vypíše výběrové řízení s následnou realizací.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 7 členů
Hlasování je právoplatné.

ANO – 7

NE – 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 40/2021 k programu jednání bylo schváleno.
Zastupitelé podané informace berou na vědomí.

7. Lesní hospodářství
7.1. Brigáda v lese Slepeč
Starostka informovala zastupitele, že v lese dne 5.11.2021 proběhne brigáda se zaměstnanci
Škoda Auto a.s.. Bude se sázet 4.900 ks sazenic, stavět oplocenky, natírat sazenice proti okusu.
7.2. Podání žádosti o dotaci- kůrovec 2020
Starostka informovala zastupitele, že prostřednictvím Středočeského kraje bude podána žádost
na POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ KŮROVCOVÉ
KALAMITY V LESÍCH ZA OBDOBÍ OD 1.1.2020 DO 31.12.2020.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce Kochánky schvaluje podání žádosti na Středočeský kraj na
POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ KŮROVCOVÉ KALAMITY
V LESÍCH ZA OBDOBÍ OD 1.1.2020 DO 31.12.2020.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 7 členů
Hlasování je právoplatné.

ANO – 7

NE – 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 41/2021 k programu jednání bylo schváleno.
Zastupitelé podané informace berou na vědomí.

8. Dotační tituly pro obec Kochánky
8.1. Středočeský kraj – Vybavení knihovny novým mobiliářem
Starostka informovala zastupitele, že Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo svým
usnesením č. 012-05/2021/ZK Program 2021 pro poskytování dotací na podporu základních
knihoven z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek.
Na základě naší žádosti nám schválili dotaci prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy a to ve výši
70 000,- Kč. Obsahem projektu je vybavení knihovny novým mobiliářem za účelem zvýšení
kapacity knihovny a pořízení projektoru, osobního počítače (notebooku) a laminovačky pro
zkvalitnění poskytovaných služeb.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kochánky schvaluje přijetí dotace ve finanční výši 70 000,- Kč
z rozpočtu Středočeského kraje na projekt Vybavení knihovny novým mobiliářem a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 7 členů
Hlasování je právoplatné.

ANO – 7

NE – 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 42/2021 k programu jednání bylo schváleno.
Zastupitelé podané informace berou na vědomí.

9. Workoutové hřiště – 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. Tato
zakázka není realizována dle zákona č. 134/2016 Sb., ale na základě výjimky dle § 31 a dle
směrnice obce k zadávání VZMR. Zakázka je realizována v režimu zakázky malého rozsahu. U
této zakázky je plánováno spolufinancování z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj.
Zastupitelé schvalují, že organizačně výběrové řízení zajistí firma TNT Consulting, s.r.o..
Předmětem zakázky je vybudování workoutového hřiště s celkovou plochou umělého povrchu
160 m2. Dotčený pozemek p. č. 1398/4 v k. ú. Kochány.
Návrh usnesení:
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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. 43/2021.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 7 členů
Hlasování je právoplatné.

ANO – 7

NE – 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 43/2021 k programu jednání bylo schváleno.
Zastupitelé podané informace berou na vědomí.

10. Lesní cesty ve Slepčí – projektové dokumentace
Starostka informovala a projednala se zastupiteli nutnost rekonstrukce lesních cest ve Slepči.
Zastupitelé se dohodli, že lesní cesty rozdělí na 2.etapy a nechají zpracovat projektovou
dokumentaci.
1. etapa - od skály k hájovně - Rekonstrukce lesní cesty v lokalitě Slepeč z kategorie 4L na 2L
2. etapa - od hájovny k silnici - Rekonstrukce lesní cesty v lokalitě Slepeč z kategorie 2L na 1L
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kochánky schvaluje zadání a zpracování projektové dokumentace na
dvě etapy v celém rozsahu od skály, k hájovně a dále k hlavní silnici.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 7 členů
Hlasování je právoplatné.

ANO – 7

NE – 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 44/2021 k programu jednání bylo schváleno.
Zastupitelé podané informace berou na vědomí.

11. Odpadové hospodářství v obci Kochánky
11.1. Přidání nádob na tříděný odpad – tetra pak a kov
Starostka informovala zastupitele, že je nedostatečná kapacita kontejnerů na tříděný odpad –
tetra pak a kov. Zastupitelé rozhodli o přidání nádob.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kochánky schvaluje pořízení dalších nádob na tříděný odpad pro tetra
pack a kov.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 7 členů
Hlasování je právoplatné.

ANO – 7

Usnesení č. 45/2021 k programu jednání bylo schváleno.
Zastupitelé podané informace berou na vědomí.
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NE – 0

ZDRŽEL SE – 0

12. Oprava místních komunikací
Starostka projednala se zastupiteli, nutnost oprav výtluku na místních komunikacích.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kochánky schvaluje opravy výtluků na místních komunikacích.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 7 členů
Hlasování je právoplatné.

ANO – 7

NE – 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 46/2021 k programu jednání bylo schváleno.
Zastupitelé stav podaných informací berou na vědomí.

13. Divadlo v Kochánkách
Starostka informovala zastupitele, že pan Špalek by rád pořídil letní WC pro letní představení na
zahradu u vchodu do bytu k Špalkovým.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kochánky schvaluje pořízení letního WC. Náklady na pořízení WC
hradí Divadlo v Kochánkách – Spolek Kašpar.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 7 členů
Hlasování je právoplatné.

ANO – 7

NE – 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 47/2021 k programu jednání bylo schváleno.
Zastupitelé stav podaných informací berou na vědomí.

14. Různé
Starostka
- oznámila zastupitelům, kdo má jubileum. Blahopřejeme.
- projednala se konání voleb do Poslanecké sněmovny.
- projednala se zastupiteli spuštění nových www stránek obce

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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