Zápis č. 46
z jednání zastupitelstva Obce Kbel ze dne 27. 07. 2022
Přítomni: Bc. Hana Bendová, Radka Hamplová, Simona Válová, Lucie Kolářová, Jaroslav Moravec
Omluveni: Miroslav Pospíšil
Neomluveni: Pavel Kruliš

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele
Schválení programu
Plnění závěrů z minulého zasedání
Smlouva s SDH Kořenice
Žádost rybářské skupiny
Administrace dodávek vody a kanalizace
Veřejně prospěšné práce
Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Různé, podněty a připomínky
Starostka obce paní Bendová zahájila jednání v 19.00 hod.
Nikdo z přítomných neuvedl, že si pořizuje zvukovou nahrávku jednání zastupitelstva.

1. Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele
Starostka obce paní Bendová požádala o vypracování zápisu paní Válovou.
Zapisovatel: Simona Válová
Ověřovatelé: Radka Hamplová, Jaroslav Moravec
2. Schválení programu
Starostka obce paní Bendová uvedla, že program jednání zastupitelstva byl doplněn o bod č. 8.
Vyzvala zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 1/46/2022
Zastupitelstvo obce Kbel schvaluje program jednání zastupitelstva.
Pro:

5

Proti: 0

Zdrželo se:

0

3. Plnění závěrů z minulého zasedání
1. Odvoz posečené trávy společností Zevos Lošany - zajištěno: Hana Bendová
2. Řešení dopravní situace na Kbílku, klikatá čára, výjezd z Beranovky – zajištěno: Hana
Bendová, podnět odeslán na Krajský úřad Středočeského kraje
3. Posouzení lípa na Kbílku a ve Kbele – v jednání: Simona Válová, domluvena odborná
prohlídka a posouzeni stromů firmou Kotys, prohlídka dosud neproběhla.
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4. Smlouva s SDH Kořenice
Starostka obce paní Bendová zrekapitulovala průběh oprav na poškozené lampě veřejného
osvětlení a brance na hřbitov. Tyto škody způsobili členové SDH Kořenice při kácení poškozené
lípy. Škodu uhradit odmítají a nejsou přístupní žádné dohodě, nekomunikují.
Na základě nespokojenosti se službami v oblasti požární ochrany se zastupitelstvo obce rozhodlo
Smlouvu o spolupráci v oblasti požární ochrany s SDH Kořenice vypovědět.
Usnesení č. 2/46/2022
Zastupitelstvo obce Kbel schvaluje vypovězení Smlouvy o spolupráci v oblasti požární ochrany
s Obcí Kořenice.
Pro:

5

Proti: 0

Zdrželo se:

0

5. Žádost rybářské skupiny
Starostka obce paní Bendová předložila žádost pana XXX, zástupce rybářské skupiny, na
poskytnutí příspěvku na občerstvení ve výši 3 600,- Kč a bezplatné zapůjčení sálu na pořádání
akce Kytarový mix, která se koná v sobotu 27.8.2022. Součástí žádosti byl seznam odvedených
prací pro obec – posekání škarpy od pomníku k rybníku, posekání trojúhelníku za skládkou ve
Kbele, uklizení spadlého topolu v lukách. Paní Válová uvedla, že se nejedná pouze o příspěvek
na občerstvení, ale také příspěvek za pronájem sálu ve výši 2 700,- Kč, následně vývoz septiku
po akci ve výši 2 600,- Kč. Akce je pořádána za finanční podpory obce, což by mělo být uvedeno
na propagačních materiálech akce.
Usnesení č. 3/46/2022
Zastupitelstvo obce Kbel schvaluje příspěvek ve výši 3 600,- Kč na občerstvení a bezplatný
pronájem sálu rybářské skupině na pořádání akce Kytarový mix.
Pro:

5

Proti: 0

Zdrželo se:

0

6. Administrace dodávek vody a kanalizace
Starostka obce paní Bendová informovala zastupitele o Mimořádném setkání s občany, které
proběhlo v pátek dne 22. 7. 2022. Občané byli seznámeni s postupem prací při připojování
vodovodních a kanalizačních přípojek. Vodovod a kanalizace budou spuštěny dne 1. 8. 2022
do zkušebního provozu. Starostka obce poděkovala paní Hamplové a Válové za pomoc při
přípravě dokumentace a setkání s občany.
Starostka obce paní Bendová předložila Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod.
Smlouva byla připravena a kontrolována právním zástupcem obce.
Usnesení č. 4/46/2022
Zastupitelstvo obce Kbel schvaluje Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod.
Pro:

5

Proti: 0

Zdrželo se:

0

Dále informovala o nastavení cen vodného a stočného pro rok 2022. Ceny vodného a stočného
pro rok 2022 byly stanoveny ve výši 0,-Kč za m3 vodného a stočného. Pro rok 2023 je plánováno
nastavení cen shodně s cenami v místě obvyklými, o cenách stočného pro rok 2023 se bude

2

rozhodovat v listopadu 2022. Pro rok 2024 budou ceny nastaveny dle skutečných nákladů a
odběrů.
Usnesení č. 5/46/2022
Zastupitelstvo obce Kbel schvaluje nastavení cen vodného a stočného pro rok 2022 ve výši 0,-Kč
na m3 vodného a stočného.
Pro:

5

Proti: 0

Zdrželo se:

0

Vzhledem k spuštění kanalizace a možnosti se na kanalizaci připojit nebude již obec Kbel
poskytovat příspěvek na vývoz septiků. Příspěvek bude poskytován do 30. 9. 2022.
Usnesení č. 6/46/2022
Zastupitelstvo obce Kbel schvaluje poskytování příspěvku na vývoz septiků do 30. 9. 2022.
Pro:

5

Proti: 0

Zdrželo se:

0

7. Veřejně prospěšné práce
Panu XXX byla vyjednána dotace na VPP, do práce nenastoupil a o práci nejeví žádný zájem. Od
července zůstal v evidenci Úřadu práce. Dotace byla vrácena na Úřad práce s tím, že bude využita
pro jiné pracovníky.
8. Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Starostka obce paní Bendová předložila vyjádření o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského
kraje na dofinancování projektu Vak ve výši 2 486 395,- Kč a poskytnutí dotace na vodovodní
přípojky ve výši 1 000 000,- Kč.
Usnesení č. 7/46/2022
Zastupitelstvo obce Kbel schvaluje přijetí dotace ve výši 1 000 000,- Kč z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace na realizaci projektu „Kbel a Kbílek – Tlaková kanalizace a vodovod“, ev. č. projektu
ISF/DVP/047816/2022.
Pro:

5

Proti: 0

Zdrželo se:

0

9. Různé, podněty a připomínky
a. Starostka obce paní Bendová informovala zastupitele o podaném hlášení k projektu Vak
na Ministerstvo financí.
b. Tradiční posezení s rožněním selete se uskuteční v pátek 19. 8. 2022 od 18.00 hod.
v parku u obecního úřadu ve Kbele.
c. Rozlučka s prázdninami pro děti se uskuteční v pátek 19. 8. 2022 od 16.00 hod. v parku u
obecného úřadu ve Kbele.
d. Na sobotu 1. 10. 2022 je plánováno Posezení s harmonikářem u příležitosti
Mezinárodního dne seniorů.
Starostka obce paní Bendová ukončila jednání zastupitelstva ve 20.22 hod.
3

Závěr: shrnutí úkolů
1. Posouzení lípa na Kbílku a ve Kbele
Zajistí: Simona Válová
2. Tradiční posezení s rožněním selete
Zajistí: Hana Bendová, Radka Hamplová, Simona Válová
3. Rozlučka s prázdninami pro děti
Zajistí: Hana Bendová, Radka Hamplová, Simona Válová

Zapsala:

Simona Válová

Ověřovatelé zápisu:

Radka Hamplová, Jaroslav Moravec

Starostka obce Kbel

Bc. Hana Bendová
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