Zápis z jednání Zastupitelstva obce Kochánky
Datum konání: 1.7.2021
Přítomni: Ing. Andrea Kreclová, Milan Haspeklo, Jiří Vaňousek, Ing. Veronika Cerhová, Miroslav
Urban, Milan Křivánek
Omluveni: Josef Ulman
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.

Finanční záležitosti obce Kochánky
4.1. Rozpočtové opatření č.3/2021

5.

Lesní hospodářství
5.1. Renovace studny ve Slepči
5.2. Projektová dokumentace na hlavní lesní cesty

6.

Dotační tituly pro obec Kochánky
6.1. Ministerstvo pro místní rozvoj – Obnova místní komunikace v obci Kochánky
6.2. Ministerstvo pro místní rozvoj – Workoutové hřiště v obci Kochánky
6.3. Středočeský kraj – Rekonstrukce chodníků podél silnice u mateřské školy

7.

Místní komunikace v obci Kochánky
7.1. Žabrov – projektová dokumentace (1. a 2. etapa)
7.2. Retardéry – Panská zahrada a Žabrov

8.

Různé

- park Františka Šťastného - korespondence
- dětské hřiště – varianta dřevo x železo
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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. Finanční záležitosti obce
4.1. Rozpočtové opatření č.3/2021
Starostka dala na vědomí zastupitelům rozpočtové opatření č. 3/2021. Zastupitelé vzali na
vědomí informaci o rozpočtovém opatření č.3/2021, které schválila starostka dne 31.5.2021 na
základě pověření Zastupitelstva obce Kochánky ze dne 28.2.2019 usnesením č. 16/2019.
Zastupitelé podané informace berou na vědomí.

5. Lesní hospodářství
5.1. Renovace studny ve Slepči
Starostka projednala znovu se zastupiteli renovaci studny ve Slepči, která byla započata již
v roce 2017. Bude obnovena obruba studny z pískovce a poté bude zabezpečena ozdobnými
ocelovými pláty od kováře. V bezprostřední blízkosti studny bude revitalizováno prostředí a
vybudováno klidové místo odpočinku.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kochánky schvaluje renovaci studny a v bezprostřední blízkosti bude
vybudováno klidové místo odpočinku.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 6 členů
Hlasování je právoplatné.

ANO – 6

NE – 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 28/2021 k programu jednání bylo schváleno.

5.2. Projektová dokumentace na hlavní lesní cesty
Starostka projednala se zastupiteli zadání projektové dokumentace na hlavní – páteřní lesní
cesty od skály v Kateřinkách k hájovně a dále na hlavní silnici ve Slepči s vybudováním malého
parkoviště vedle silnice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kochánky schvaluje zadání projektové dokumentace na lesní cesty ve
Slepči.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 6 členů
Hlasování je právoplatné.

ANO – 6

NE – 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 29/2021 k programu jednání bylo schváleno.
Zastupitelé podané informace berou na vědomí.

6. Dotační tituly pro obec Kochánky
6.1. Ministerstvo pro místní rozvoj – Obnova místní komunikace v obci Kochánky
Starostka oznámila zastupitelům, že žádost 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“ – místní komunikace k bytovkám –
nebyl podpořen.

6.2. Ministerstvo pro místní rozvoj – Workoutové hřiště v obci Kochánky
Starostka oznámila zastupitelům, že žádost 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 „Workoutové hřiště v obci Kochánky“ vedle fotbalového
hřiště – byl podpořen.

6.3. Středočeský kraj – Rekonstrukce chodníků podél silnice u mateřské školy
Starostka předložila zastupitelům k projednání návrh k podání žádosti o dotaci ze Středočeského
kraje – Fondu obnovy venkova – program 2021 – 2024 – Veřejná infrastruktura.
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Chodník přiléhá k silnici III. třídy č.2729, která vede obcí. Stávající dlažba, obrubníky a betonová
mazanina je amortizovaná. Dojde k výměně podkladní vrstvy, dlažby a obrubníků. Nový kryt
chodníku bude tvořit žulová dlažba 60x40 mm vhodná pro pochozí plochy barvy přírodní. Kryt
vjezdů bude tvořit žulová dlažba 100x100 mm pro pojez aut do 3,5 tuny. Bude odfrézován pás
vozovky podél stávajícího chodníku, který bude po osazení nových obrubníků vyspraven.
Chodníky jsou navrženy jako bezbariérové. Cílem stavby je zvýšení komfortu a zejména
bezpečnosti pohybu pěších u mateřské školy a umožnit tak chodcům plynulý a bezbariérový
pohyb.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kochánky schvaluje podání žádosti o dotaci na Středočeský kraj –
Fond obnovy venkova – program 2021 – 2024 – Veřejná infrastruktura.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 6 členů
Hlasování je právoplatné.

ANO – 6

NE – 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 30/2021 k programu jednání bylo schváleno.
Zastupitelé podané informace berou na vědomí.

7. Místní komunikace v obci Kochánky
7.1. Žabrov – projektová dokumentace (1. a 2. etapa)
Starostka projednala se zastupiteli zadání projektové dokumentace na místní komunikaci od
hospody v zatáčce až na konec Žabrova (1.etapa) a na místní komunikaci od domu pana Mareše
až nakonec za dům Kapounových.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kochánky schvaluje zadání projektové dokumentace na místní
komunikaci v Žabrově – 1. a 2. etapa.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 6 členů
Hlasování je právoplatné.

ANO – 6

NE – 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 31/2021 k programu jednání bylo schváleno.
7.2. Retardéry – Panská zahrada a Žabrov
Starostka projednala se zastupiteli retardéry v místní části Panska zahrada a Žabrov.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kochánky schvaluje zadání projektové dokumentace retardéry
v místní části Žabrov a Panska zahrada.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 6 členů
Hlasování je právoplatné.

ANO – 6

Usnesení č. 32/2021 k programu jednání bylo schváleno.
Zastupitelé stav podaných informací berou na vědomí.
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NE – 0

ZDRŽEL SE – 0

8. Různé
Starostka
- oznámila zastupitelům, kdo má jubileum. Blahopřejeme.
- projednala se zastupiteli park Františka Šťastného ohledně korespondence
- projednala se zastupiteli úpravu dětského hřiště v projektové dokumentaci.

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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