Zápis z jednání Zastupitelstva obce Kochánky
Datum konání: 30.01.2020
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. Oplocení, chodníky, vjezdy

5.

Finanční záležitosti obce Kochánky
5.1. Inventarizace majetku a závazků obce Kochánky za rok 2019
5.2. Rozpočtové opatření č.9/2019
5.2. Interní audit obce na rok 2020

6.

Lesní hospodářství
6.1. Prodej dřevní hmoty
6.2. Hájovna v lese Slepeč - dveře

7.

Darovací smlouvy
8.1. Knihovna Mladá Boleslav
8.2. Rybářský spolek Předměřice nad Jizerou

8.

Různé

- jubilea
- MDŽ
- sběr použitých olejů
- termíny zastupitelstev v roce 2020
- kolaudace hasičárny

1

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
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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. Oplocení, chodníky, vjezdy
Starostka informovala zastupitele o probíhajících zpracování na projektových dokumentací pro
oplocení mateřské školky, chodníků a vjezdů u mateřské školky. Zastupitelé obce znovu
projednali a následně schválili zadání projektových dokumentací.
Zastupitelé podané informace berou na vědomí.

5. Finanční záležitosti
5.1. Inventarizace majetku a závazků obce Kochánky za rok 2019
Starostka obce předložila k schválení Protokoly inventarizace majetku a závazků ke dni
31.12.2019 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:
2

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. 1/2020 k programu jednání bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0

.
5.2. Rozpočtové opatření č. 9/2019
Starostka dala na vědomí zastupitelům rozpočtové opatření č. 9/2019. Zastupitelé vzali na
vědomí informaci o rozpočtovém opatření č. 9/2019, které schválila starostka dne 10.01.2020 na
základě pověření Zastupitelstva obce Kochánky ze dne 28.2.2019 usnesením č. 16/2019.
5.3. Interní audit obce na rok 2020
Starostka informovala zastupitele, že je možnost požádat o interní audit ve veřejné správě
certifikovanou osobu. Zastupitelé danou možnost projednali a rozhodli o sjednání certifikované
osoby pro interní audit pro vypracování zprávy o výsledku přezkoumání obce Kochánky za rok
2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kochánky schvaluje sjednání certifikované osoby pro interní audit pro
vypracování zprávy o výsledku přezkoumání obce Kochánky za rok 2020.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 6 členů
ANO – 6
NE – 0
Hlasování je právoplatné.
Usnesení č. 2/2020 k programu jednání bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0

Zastupitelé stav podaných informací berou na vědomí.

6. Lesní hospodářství
6.1. Prodej dřevní hmoty
Starostka informovala zastupitele o probírkové a menší mýtní těžbě v lese Slepeč, která bude
probíhat v letošním roce z důvodu kůrovcové kalamity. Dřevní hmota bude prodána Hradecké
lesní a dřevařské společnosti a.s. , UNILES, a.s. nebo občanům. V letošním roce bude taky
probíhat samovýroba. Veškeré činnosti v lese koordinuje lesní odborný hospodář.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kochánky schvaluje prodej dřevní hmoty společnosti Hradecká lesní a
dřevařská společnost a.s. a UNILES, a.s. v tomto roce. Dále schvaluje prodej dřevní hmoty
pro občany za komoditu jehličnaté a listnaté měkké dříví za 500 Kč/PRM a listnaté tvrdé
dříví za 700,- Kč/PRM .
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 6 členů
ANO – 6
NE – 0
Hlasování je právoplatné.
Usnesení č. 3/2020 k programu jednání bylo schváleno.
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ZDRŽEL SE – 0

6.2. Hájovna v lese Slepeč - dveře
Starostka informovala zastupitele o nutnosti vyměnit vstupní dveře do hájovny ve Slepči.
Zastupitelé obce danou problematiku projednali a nákup dveří včetně osvětlení nad dveřmi
schvalují.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kochánky schvaluje nákup vstupních dveří do hájovny ve Slepči
včetně osvětlení nad nimi.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 6 členů
ANO – 6
NE – 0
Hlasování je právoplatné.
Usnesení č. 4/2020 k programu jednání bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0

Zastupitelé stav podaných informací berou na vědomí.

7. Darovací smlouvy
7.1. Knihovna Mladá Boleslav
Starostka informovala zastupitele o darovací smlouvě na finanční částku dle uvážení pro
Knihovnu Mladá Boleslav. Během roku nám knihovna Mladá Boleslav zapůjčuje knihy
z výměnného knižního fondu Mladá Boleslav.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kochánky schvaluje darovací smlouvu ve smyslu finanční částky ve
výši 3 000,-Kč pro knihovnu Mladá Boleslav.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 6 členů
ANO – 6
NE – 0
Hlasování je právoplatné.
Usnesení č. 5/2020 k programu jednání bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0

7.2. Rybářský spolek Předměřice nad Jizerou
Starostka informovala zastupitele o žádosti příspěvku rybářského spolku Předměřice nad Jizerou
na dětské rybářské závody. Darem se rozumí ve smyslu smlouvy finanční částka ve výši 5 000,Kč. Obdarovaný se zavazuje použít dar na dětské rybářské závody, na nákup odměn.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kochánky schvaluje dar ve smyslu finanční částky ve výši 5 000,-Kč.
A zavazuje obdarovaného použít dar na dětské rybářské závody, na nákup odměn.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 6 členů
ANO – 6
NE – 0
Hlasování je právoplatné.
Usnesení č. 6/2020 k programu jednání bylo schváleno.
Zastupitelé stav podaných informací berou na vědomí.

4

ZDRŽEL SE – 0

8. Různé
Starostka
- oznámila zastupitelům, kdo má jubileum. Blahopřejeme.
- se zastupiteli projednala MDŽ
- se zastupiteli projednala, že nově dle zákona je povinný sběr použitých olejů z kuchyně.
Nádoba bude umístěna ve sběrném dvoře
- oznámila termíny zastupitelstev v roce 2020
- projednala se zastupiteli kolaudaci hasičárny

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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