Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Kočov č. 9/2022, konaného dne 21.9.2022
od 18:00 hodin.
Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 92 zák. č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Informace o místě,
době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva podle § 93 odst. 1 zákona
byla na úřední desce obce zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od
14.9.2022 do 21.9.2022 (příloha č. 1). Současně byla zveřejněna na internetových stránkách
obce.

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání ZO zahájil starosta obce Kočov přivítáním všech přítomných. Starosta na základě
prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 2) konstatoval, že je přítomno 6
členů zastupitelstva z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je
schopné se usnášet ve smyslu § 92 odst. 3 zákona. Omluveni jsou 41, neomluveni 0. Dále byli
přítomni 0 podepsaných a 0 nepodepsaných občanů v prezenční listině.
Určení ověřovatelů zápisu
Starosta určil za ověřovatele zápisu č. 9/2022 p. Zieglosera a pí. Kantovou. Před hlasováním
byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. K návrhu nebyly vzneseny připomínky.
Návrh usnesení
Zastupitelé schválili ověřovatele zápisu č. 9/2022 p. Zieglosera a pí. Kantovou.
Výsledek hlasování: Pro
6
proti
Usnesení č. 1/9/22 bylo schváleno.

0

zdržel se

0

Schválení programu
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu a v souladu s informací zveřejněnou na
úřední desce. Starosta doplnil program ještě o tři body:
- Zhodnocení stavu LHC a návrh následné péče o lesní majetek
- oznámení a zahájení stavebního řízení – křižovatka Kočov
- Aukční vyhláška ev. č. 30337/P/2022-HMSU
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. K návrhu programu
nebyly vzneseny jiné návrhy na doplnění. Starosta dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení
Zastupitelé obce Kočov schvalují následující program zasedání:
1. Zahájení a schválení programu jednání
2. Výsledek ověření předchozího zápisu
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Schválení nákupu regálů do archivu OÚ Kočov
5. Projednání žádosti na prodej částí obecních pozemků p.č. 37, p.č. 2584/1, p.č. 40/3 a p.č.
2833 v k.ú. Kočov
6. Schválení záměru pronájmu části obecního pozemku p.č. 2421/1 o výměře 38,5m2
7. Seznámení s Rozpočtovou úpravou č. 3/2022
8. Zhodnocení stavu LHC Obecní lesy Kočov a návrh následné péče o lesní majetek
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9. Oznámení o zahájení stavebního řízení – křižovatka Kočov
10. Aukční vyhláška ev. č. 30337/P/2022-HMSU
11. Různé
12. Diskuze
13. Závěr
Výsledek hlasování: Pro 6, proti
Usnesení č. 2/9/22 bylo schváleno.

0

zdržel se

0.

Ověření zápisu. Ověření zápisu č. 8/2022 provedli p.Strejček a pí. Pešková, a konstatují, že
zápis přečetli a shledali v souladu s projednávanými skutečnostmi, což dokládají svými
podpisy.
Bod č. 4 Zastupitelé obce Kočov projednali nákup nových archivačních regálů a
uzamykatelné archivační skříně do archivu OÚ Kočov. Vzhledem k tomu, že stávající
vybavení archivu je nevyhovující a poškozuje uložené dokumenty, schválili zastupitelé obce
Kočov nákup nových archivačních regálů a uzamykatelné archivační skříně do archivu OÚ
Kočov.
Návrh usnesení
Zastupitelé obce Kočov schválili nákup nových archivačních regálů a uzamykatelné
archivační skříně do archivu OÚ Kočov.
Výsledek hlasování: Pro
6 proti
Usnesení č. 3/9/22 bylo schváleno.

0

zdržel se

0

Bod č. 5 Zastupitelé obce Kočov projednali žádost na prodej částí obecních pozemků p. č. 57
o výměře 84m2, p. č. 2584/1 o výměře 51m2, p. č. 40/3 a p. č.2833 o výměře cca 40m2, vše
v k. ú. Kočov. Proběhne místní šetření s nabídkou pronájmu, která se vyvěsí po dobu 15 dnů
na úřední desce i elektrinicky.
Bod č. 6 Zastupitelé obce Kočov projednali záměr pronájmu čísti obecního pozemku p. č.
2421/1 o výměře 38,5m2. Vzhledem k nedořešeným otázkám týkajících se užívání této části
obecního pozemku, se tento bod přesouvá na některé z dalších zasedání zastupitelstva obce
Kočov.
Bod č. 7 Starosta obce Kočov Miroslav Pešek seznámil zastupitele obce Kočov
s Rozpočtovou úpravou č. 3/2022, která byla schválena dne 5.8.2022. V této Rozpočtové
úpravě č. 3/2022 došlo k navýšení v příjmech o 322.000,-Kč a ve výdajích navýšení o
322.000,-Kč.
Bod č. 8 Zastupitelé obce Kočov byli seznámeni se Zhodnocením stavu LHC Obecní lesy
Kočov a návrhem následné péče o lesní majetek, který vypracoval OLH obce Kočov Ing.
Karel Maršík. Vzhledem k nedostatečné činnosti předchozího OLH obce Kočov je stav
lesního majetku zanedbaný, nebyla prováděna téměř žádná ochrana mladých kultur a nebyla
prováděna žádná výchova mladých lesních porostů do 40 let věku. V důsledku této zanedbané
péče jsou porostní skupiny v 1. a 2. věkovém stupni značně mezernaté kvůli neprovedení
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opakovaných zalesnění a neprovádění oprav stávajícího oplocení cennějších dřevin. Vzniklé
holiny po kůrovcové kalamitě jsou nepřipraveny k následnému zalesnění. Tyto skutečnosti
budou předmětem následujícího šetření.
Bod č. 9 Zastupitelé obce Kočov projednali Oznámení o zahájení stavebního řízení na
základě žádosti stavebníka Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
4, IČO 65993390 v zastoupení Woring s.r.o., Na Roudné 93, 301 00 Plzeň, IČO 29159342, o
vydání stavebního povolení na stavbu I/21 – úprava křižovatky I/21 x III/2001. Hlavní náplní
stavby je úprava křižovatky silnic I/21 x III/2001 na konci obce Kočov (směr Planá) a její
drobné stavební úpravy. Oproti stávajícímu stavu je nově navržená zalomená hlavní
komunikace, která odpovídá trase III/2001. Důvodem pro úpravu je, že stávající stav ( hlavní
komunikace rovně) neodpovídá průběhu silnice III/2001 a převažujícím směrům jízdy z obce
na silnici I/21 – obchvat obce Kočov – a naopak. Rozsah stavby je dán hranicí silničního
pozemku, okolní zástavbou a požadavky na technické řešení. Předpokládaný termín realizace
je 10/2022 – 12/2023. Obec Kočov jakožto účastník řízení neuplatňuje žádná stanoviska nebo
námitky k této stavbě.
Bod č. 10 Zastupitelé obce Kočov projednali aukční vyhlášku ev. č. 30337/P/2022-HMSU
vztahující se k p. č. 3045 a 3046 v k. ú. Kočov. Zastupitelé obce Kočov rozhodli nezúčastnit
se této aukce.

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl k žádnému bodu připomínku, ukončil starosta
diskuzi.
Starosta ukončil zasedání Zastupitelstva obce Kočov ve 19:50 hod.
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