Zápis z jednání Zastupitelstva obce Kochánky
Datum konání: 18.06.2020
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: David Mareš, Martin Pokorný

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.4/2020
4.2. Účetní závěrka obce Kochánky za rok 2019
4.3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
4.4. Závěrečný účet obce za rok 2019

5.

Kochánky – dopravní automobil
5.1. Veřejná zakázka – schválení dodavatele
5.2. Kofinancování ze Středočeského kraje

6.

Obnova místní komunikace v obci Kochánky
6.1. Schválení víceprací – Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 3/2019

7.

Úložný systém pro hasičárnu a sběrný dvůr

8.

9.

Místo pasivního odpočinku – park v obci Kochánky
8.1. Středočeský kraj - participativní rozpočet – Můj kraj
8.2. Veřejná zakázka
Oprava místní komunikace a veřejného osvětlení, nákup sazenic

10. Různé

- jubilea
- prodloužení termínu kolaudace v hasičárně
- organizace přátelského fotbalového utkání
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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.4/2020
Starostka dala na vědomí zastupitelům rozpočtové opatření č. 4/2020. Zastupitelé vzali na
vědomí informaci o rozpočtovém opatření č.4/2020, které schválila starostka dne 31.5.2020 na
základě pověření Zastupitelstva obce Kochánky ze dne 28.2.2019 usnesením č. 16/2019.
.
4.2. Účetní závěrka obce Kochánky za rok 2019
Starostka obce předložila zastupitelům Účetní závěrku obce Kochánky za rok 2019 sestavenou
k 31.12.20189, kterou tvoří Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha a Výkaz pro hodnocení plnění
rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad Fin 2-12
M.
Dle výkazu zisku a ztráty činí celkové náklady obce 7 907 636,13 Kč, celkové výnosy
10 699 499,72 Kč a výsledek hospodaření za běžné období 2 791 863,59 Kč.
Dle rozvahy činí aktiva celkem částku 83 334 643,33 Kč, z toho položka Dlouhodobý hmotný
majetek 44 807 544,41 Kč a položka dlouhodobý finanční majetek 31 618 576,67 Kč. Celková
výše pasiv je 76 553 435,33 Kč.
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Zastupitelé obce Účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2019 včetně rozdělení výsledku
hospodaření projednali a schválili.
Zastupitelé k tomuto schvalují Protokol o schválení účetní závěrky obce Kochánky 2019.

4.3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
Starostka předložila zastupitelům zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce v roce 2019,
zpracovanou pracovníky Krajského úřadu, odboru kontroly. Závěr kontrolní zprávy: Při
přezkoumání hospodaření obce Kochánky za rok 2018 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů – Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost
nedostatků uvedených pod písmenem c) (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.) Plné
znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 je přílohou
k závěrečnému účtu.

4.4. Závěrečný účet obce za rok 2019
Starostka předložila zastupitelům zprávu o závěrečném účtu obce za rok 2019 zpracovanou paní
účetní obce. Rozpočet obce Kochánky na rok 2019 byl schválen zastupitelstvem obce dne
12.12.2019 v celkové výši výdajů 12 259 728,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný.
Celkové skutečné rozpočtové příjmy po konsolidaci roku 2019 byly 10,91 mil Kč. Celkové
skutečné rozpočtové výdaje po konsolidaci roku 2019 byly 10,90 mil Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kochánky schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2019 včetně Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 s výhradou nedostatků uvedených
ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá nápravná opatření k chybám.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 6 členů
ANO – 6
NE – 0
Hlasování je právoplatné.
Usnesení č. 17/2020 k programu jednání bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0

Zastupitelé podané informace berou na vědomí.

5. Kochánky – dopravní automobil
5.1. Veřejná zakázka – schválení dodavatele
Starostka informovala zastupitele, že dne 18.6.2020 proběhlo výběrové řízení na projekt
Kochánky – dopravní automobil. Předmětem zakázky je dodávka jednoho (1) kusu nového
dopravního automobilu. Výběrové řízení zajišťovala paní Ing. Tereza Šíchová.
Dále starostka informovala zastupitele o výběrovém řízení a nechala hlasovat o schválení
dodavatele. Do výběrového řízení se přihlásil jeden uchazeč, který splnil všechny podmínky
výběrového řízení.
Dodavatel jednoho kusu dopravního automobilu:
PROGRES SERVIS Sibřina spol. s.r.o.
Byli jste vybráni pro uzavření smlouvy s částkou uvedenou ve Vaší nabídce a to v souladu s
podmínkami a ustanoveními zadávací dokumentace. Celková hodnota této zakázky je 812 100,Kč bez DPH.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce Kochánky schvalují dodavatele zakázky PROGRES SERVIS Sibřina
spol. s.r.o., IČO 00549142. Celková hodnota této zakázky je 812 100,- Kč bez DPH.
Zastupitelé k tomuto vydávají Usnesení zastupitelstva č. 18/2020.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 6 členů
ANO – 6
NE – 0
Hlasování je právoplatné.
Usnesení č. 18/2020 k programu jednání bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0

5.2. Kofinancování ze Středočeského kraje
Starostka informovala zastupitele, že byla schválena podaná žádost dotace z rozpočtu
Středočeského kraje na pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Kochánky ze
Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kochánky schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na
pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Kochánky ze Středočeského Fondu
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS. Zastupitelstvo obce Kochánky schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace se Středočeským krajem na pořízení nového
dopravního automobilu pro JSDH Kochánky ze Středočeského Fondu podpory
dobrovolných hasičů a složek IZS v souladu s tématickým zadáním: Kofinancování
účelových investičních dotací v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí.
Zastupitelé k tomuto vydávají Usnesení zastupitelstva č. 19/2020.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 6 členů
ANO – 6
NE – 0
Hlasování je právoplatné.
Usnesení č. 19/2020 k programu jednání bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0

Zastupitelé podané informace berou na vědomí.

6. Obnova místní komunikace 1c v obci Kochánky
6.1. Schválení víceprací – Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 3/2019
Starostka informovala zastupitele, že z důvodu nestabilního podloží bude se muset provést
vápění podloží komunikace. Cena za provedení díla se navýší o 183 604,59 Kč bez DPH za
vícepráce. Zastupitelé danou situaci projednali a vydávají následující usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kochánky schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3/2019
ze dne 16.9.2019 o navýšení za vícepráce ohledně vápění.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 6 členů
ANO – 6
NE – 0
Hlasování je právoplatné.
Usnesení č. 20/2020 k programu jednání bylo schváleno.
Zastupitelé stav podaných informací berou na vědomí.
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ZDRŽEL SE – 0

7. Úložný systém pro hasičárnu a sběrný dvůr
Starostka informovala zastupitele, že by bylo vhodné objednat na míru skladové regály do skladu
v hasičárně a do sběrného dvora. Zastupitelé danou problematiku prodiskutovali a vydávají
následující usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kochánky schvaluje nákup skladových regálů do skladu v hasičárně a
do sběrného dvora.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 6 členů
ANO – 6
NE – 0
Hlasování je právoplatné.
Usnesení č. 21/2020 k programu jednání bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0

Zastupitelé stav podaných informací berou na vědomí.

8. Místo pasivního odpočinku – parku v obci Kochánky
8.1. Středočeský kraj - participativní rozpočet – Můj kraj
Starostka informovala zastupitele, že byla podána žádost o finanční příspěvek 400 000,- Kč do
Středočeského kraje – participativního rozpočtu – Můj kraj pod názvem Revitalizace nevyužitého
prostranství v obci Kochánky. Prošli jsme do finále a je důležité zajistit elektronickou podporu s
hlasování.

8.2. Veřejná zakázka
Starostka projednala se zastupiteli, že v souladu se Směrnicí č.1/2016 pro zadávání veřejné
zakázky malého rozsahu pro obci Kochánky musí obec vypsat veřejnou zakázku na danou
akci. Předmětem zakázky jsou stavební práce.
Zastupitelé schvalují, že organizačně výběrové řízení zajistí firma TNT Consulting, s.r.o..
Tato zakázka nebude realizována dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, 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 a z participačního rozpočtu Středočeského kraje – MŮJ KRAJ.
Předmětem zakázky je vybudování nového místa pasivního odpočinku (parku) v obci Kochánky.
Místo bude zřízeno na místě odstraněného domu. Bude provedena úprava plochy, výsadba
zeleně, montáž mobiliáře aj. Dotčený pozemek: p. č. 1578 a 1519 v k. ú. Kochánky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kochánky schvaluje pro organizační zajištění výběrového řízení firmu
TNT Consulting, s.r.o., dále předloženou VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU Z MV a
seznam firem, které se obešlou a hodnotící komisi.
Zastupitelé k tomuto vydávají Usnesení zastupitelstva č. 22/2020.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 6 členů
ANO – 6
NE – 0
Hlasování je právoplatné.
Usnesení č. 22/2020 k programu jednání bylo schváleno.
Zastupitelé stav podaných informací berou na vědomí.
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ZDRŽEL SE – 0

9. Oprava místní komunikace a veřejného osvětlení, nákup sazenic
Starostka projednala se zastupiteli, nutnost opravit místní komunikaci – 6c, která vede kolem
obchodu Maso, oheň, čoud. Zastupitelé projednali opravy veřejného osvětlení a přesunutí sloupu
veřejného osvětlení v budoucím parku. Dále starostka informovala zastupitele o nákupu sazenic
do lesa Slepeč pro podzimní výsadbu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kochánky schvaluje opravu místní komunikace – 6c, opravu
veřejného osvětlení, přesun sloupu veřejného osvětlení v budoucím parku a nákup
sazenic do lesa Slepeč.
celkový počet zastupitelů 7 členů
hlasující počet zastupitelů 6 členů
ANO – 6
NE – 0
Hlasování je právoplatné.
Usnesení č. 23/2020 k programu jednání bylo schváleno.

ZDRŽEL SE – 0

Zastupitelé stav podaných informací berou na vědomí.

10. Různé
Starostka
- oznámila zastupitelům, kdo má jubileum. Blahopřejeme.
- projednala se zastupiteli prodloužení termínu kolaudace v hasičárně
- projednala se zastupiteli a hosty organizaci přátelského fotbalového utkání

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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