Usnesení z 14. zasedání zastupitelstva
Obce Kobylá nad Vidnavkou konaného dne 11.3.2020
I. Zastupitelstvo obce Kobylá nad Vidnavkou schvaluje:

l. Zapisovatelku paní Kristýnu Kaliničovou
2. Návrhovou komisi a ověřovatelé zápisu ve složení: Lenka Pastyříková, Bronislav Grigoriadis
3. Program dnešního jednání
4. Pořízení a zpracování Individuální změny územního plánu Kobylá nad Vidnavkou Č.1, kdy
veškeré náklady hradí žadatel o změnu - VE Kobylá nad Vidnavkou, s.r.o.
5. Rozšíření prací spojených s opravou společenské místnosti dle cenové nabídky ve výši
399.570,60 Kč
6. Rozšíření prací spojených s opravou kulturního domu dle cenové nabídky ve výši 525.425,59 KČ
7. Zadání vypracovaní prováděcí projektové dokumentace na opravu hasičárny (podklad pro podání
žádosti k dotačnímu titulu) dle zaslané cenové nabídky 20.000,- KČ
8. Investiční záměr ,,Kobylá nad Vidnavkou - Oprava střechy ZŠ a MŠ řešení"
9. Zadání vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na opravu střechy na škole
v Kobylé dle zaslané cenové nabídky v částce 19.360,- Kč
10. Podání žádosti na Ministerstvo financí v dotačním titulu ,,Podpora rozvoje a obnovy a
provozování komunální infrastruktury" s názvem ,,Výstavba bytu v Kobylé č.p. 53"
11. Zadání vypracování žádosti v dotačním titulu ,,Podpora rozvoje a obnovy a provozování
komunální infrastruktury" s názvem ,,Výstavba bytu v Kobylé" dle zaslané cenové nabídky
v částce 15.000,- KČ
12. Zadání vypracování projektové dokumentace k projektu ,,Výstavba bytu v Kobylé dle zaslané
cenové nabídky v částce 20.500,- Kč
13. Aktualizaci strategického dokumentu obce ,,Program obnovy venkova"
14. Investiční záměr ,,Výstavba bytu v Kobylé č.p. 53"
15. Způsob pronajímání a vymezení okruhu žadatelů o byt ,,Výstavba bytu v Kobylé č.p. 53"
16. Výstavbu Fit stezky v Kobylé nad Vidnavkou
17. Kalkulaci vodného na rok 2020
18. Obecně závaznou vyhlášku 1/2020
19. Navýšení motivačního systému obce sběru tříděného odpadu, uvedeného v obecně závazné
vyhlášce č. 1/2020
20. Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace za rok
2018/2019
21. Výroční zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace za rok
2019
22. Účetní závěrku ZŠ a MŠ Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace za rok 2019
23. Inventarizační zprávu Obce Kobylá nad Vidnavkou 2019
24. Rozpočtové opatření Č.2/2020

,

II. Zastupitelstvo obce neschvaluje:
l. Cenovou nabídku od fa Suez, a.s. (změna ceny svozu bioodpadu)

III.

Zastupitelstvo obce ukládá:

1. Starostce zaslat návrhy smluv (Smlouva o smlouvě budoucí a Smlouvu o spolupráci a budoucí
smlouvě) od fa VE Kobylá nad Vidnavkou, s.r.o. právnímu zástupci k posouzení
2. Starostce zveřejnit záměr ohledně zřízení služebnosti k pozemkům p. č. 2162/2, 23/14, 23/21 k.
ú. Kobylá nad Vidnavkou
3. Starostce vypsat výběrové řízení pro dodavatele opravy střechy
4. Starostce vypsat výběrové řízení pro dodavatele výstavby bytu
5. Starostce zaslat žádost o vyjádření ohledně řešení odpadních vod v obci Skorošice a Městu
Žulová
6. Starostce zaslat žádost o vyjádření

ohledně výstavby čističky na jeho pozemcích

7. Starostce zjistit možnost převedení nebo odkoupení pozemků č. 1680/2,5,7,8,10,11,12 a následně
pravidelně informovat zastupitelstvo o průběhu jednání
8. Starostce zveřejnit informaci v občasníku o nutnosti určení hrobů památné hodnoty a zároveň
oslovit starousedlíky k vyjádření
9. Starostce ukládá definovat velké pozemky ve vlastnictví obce

IV.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1. Informace ohledně možné výstavby větrné elektrárny v k.ú. Kobylá nad Vidnavkou
2. Zápis Výboru pro životní prostředí ze dne 6.3.2020
3. Informace z Olomouckého kraje - vodní hospodářství
4. Statistku a kalkulaci ohledně odpadového hospodářství
5. Variantní studii odkanalizování od fa ProVenkov, spol. s r.o.
6. Rozpočtové opatření č. 1/2020
7. Informace Ministerstva kultury ohledně zveřejňování Článků v místním periodiku
8. Možnost vypsat výběrové řízení pro projektovou dokumentaci na výstavbu lávky (přístup k Fit
stezce)
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