Zápis č. 5/2017
ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice konaného dne 28. 6. 2017
v zasedací místnosti OÚ Kozmice, od 19:00 hodin
Přítomni: starostka obce Helena Matoušková, místostarostka obce Martina Posoldová,
členové ZO: Radek Krupa, Martin Papež, Luboš Sládek, František Nepraš
Omluveni: Lenka Chomická
Hosté: ing. František Hrdlička

1. Program zasedání
1.1. Zahájení zasedání
1.2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
1.3. Schválení programu schůze zastupitelstva konaného dne 28. 6. 2017
1.4. Směna pozemků pod budovou hasičské zbrojnice, obecního chodníku a stávajícího
oplocení pozemku 1/1
1.5. Pronájem zemědělských pozemků ve vlastnictví obce Kozmice
1.6. Výsledky výběrového řízení na herní prvky dětského hřiště
1.7. Projednání odstranění kabin na pozemku 130/7 v k. ú. Kozmice
1.8. Rozpočtové opatření č. 4
Nad rámec programu:
1.9. Žádost o projednání návrhu smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
- připojení parc. č. 130/17 na distribuční síť spol. ČEZ, a. s.

2. Průběh zasedání podle jednotlivých bodů programu

2.1. Zahájení zasedání
Zasedání zahájila starostka obce Helena Matoušková přivítáním přítomných a
zjištěním, že je přítomno 6 členů, tudíž zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starostka zároveň předložila zastupitelstvu ke schválení výše uvedený program
zasedání.

2.2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zapisovatel: Radek Krupa
Ověřovatelé: Martina Posoldová, Luboš Sládek
Hlasování: pro - 6, proti - 0, počet nehlasujících – 0

2.3. Schválení programu schůze zastupitelstva konaného dne 28. 6. 2017
Zastupitelstvo schválilo program schůze konané dne 28. 6. 2017.
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Hlasování: pro - 6, proti - 0, počet nehlasujících – 0

2.4. Směna pozemků pod budovou hasičské zbrojnice, obecního chodníku a stávajícího
oplocení pozemku 1/1
Zastupitelstvo obce Kozmice schválilo směnu pozemků pod budovou hasičské
zbrojnice, obecního chodníku a stávajícího oplocení pozemku 1/1. Rozdíl ve výměře
pozemků bude vyrovnán v ceně 150,- Kč / m2.
Hlasování: pro - 6, proti - 0, počet nehlasujících – 0

2.5. Pronájem zemědělských pozemků ve vlastnictví obce Kozmice
V letošním roce končí pronájem pozemků. Zastupitelstvo obce Kozmice má
zájem zemědělské pozemky propachtovat. Pozemky budou propachtovány jako
celek na dobu určitou na 5 let. Záměr bude zveřejněn 21. 8. 2017 na úřední desce i
elektronické úřední desce. K záměru obce se zájemci mohou vyjádřit a předložit své
nabídky v písemné formě, a to do 15ti dnů ode dne zveřejnění tohoto záměru.
Hlasování: pro - 6, proti - 0, počet nehlasujících – 0

2.6. Výsledky výběrového řízení na herní prvky dětského hřiště
Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledky výběrového řízení na herní prvky dětského
hřiště.Vyhrála TR Antoš.s.r.o.
Hlasování: pro - 6, proti - 0, počet nehlasujících – 0

2.7. Projednání odstranění kabin na pozemku 130/7 v k. ú. Kozmice
Zastupitelstvo projednalo návrh na odstranění kabin z pozemku 130/7 (není
ve vlastnictví obce Kozmice) Kozmicích v k.ú. Kozmice u Benešova.
Hlasování: pro - 6, proti - 0, počet nehlasujících – 0

2.8. Rozpočtové opatření č. 4
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 4, které je přílohou č. 1 zápisu.
Hlasování: pro - 6, proti - 0, počet nehlasujících – 0
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2.9. Žádost o projednání návrhu smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
- připojení parc. č. 130/17 na distribuční síť spol. ČEZ, a. s.
Zastupitelstvo obce Kozmice znovu projednalo návrh smlouvy o smlouvě budoucí na
zřízení věcného břemene - připojení parc. č. 130/17 na distribuční síť spol. ČEZ, a. s.
Zastupitelstvo obce požadovalo, zápis č.4/2017z 25.6.2017 provedení el. protlaku pod
komunikací. Připomínka obce byla projektantem zapracována do projektové
dokumentace.
Zastupitelstvo souhlasí s připojením pozemku č.parc.130/7 v k.ú. Kozmice u Benešova
na stávající distribuční sít společnosti ČEZ Distribuce,a.s.a s návrhem smlouvy o
smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene.

Hlasování: pro - 6, proti - 0, počet nehlasujících – 0

V Kozmicích dne 28. 6. 2017

Zapsal: Radek Krupa

Helena Matoušková
starostka obce

Ověřovatelé zápisu: Martina Posoldová, Luboš Sládek

Vyvěšeno dne: 7. 7. 2017
Sejmuto dne:
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Usnesení č. 5/2017 zastupitelstva obce Kozmice ze
dne 28. 6. 2017
3.1. Zahájení zasedání
Zasedání zahájila starostka obce Helena Matoušková přivítáním přítomných a
zjištěním, že je přítomno 6 členů, tudíž zastupitelstvo je usnášeníschopné.
3.2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zapisovatel: Martin Krupa
Ověřovatelé: Martina Posoldová, Luboš Sládek
3.3. Schválení programu schůze zastupitelstva konaného dne 28. 6. 2017
Zastupitelstvo schválilo program schůze konané dne 28. 6. 2017.
3.4. Směna pozemků pod budovou hasičské zbrojnice, obecního chodníku a stávajícího
oplocení pozemku 1/1
Zastupitelstvo obce Kozmice schválilo směnu pozemků pod budovou hasičské
zbrojnice, obecního chodníku a stávajícího oplocení pozemku 1/1 dle geometrického
plánu. Rozdíl ve výměře pozemků bude vyrovnán v ceně 150,- Kč / m2.
3.5. Pronájem zemědělských pozemků ve vlastnictví obce Kozmice
Zastupitelstvo souhlasí se zveřejněním záměru na propachtování zemědělských
pozemků ve vlastnictví obce Kozmice. Záměr bude zveřejněn 21. 8. 2017 na úřední
desce i elektronické úřední desce. K záměru obce se zájemci mohou vyjádřit a předložit
své nabídky v písemné formě, a to do 15ti dnů ode dne zveřejnění tohoto záměru.
3.6. Výsledky výběrového řízení na herní prvky dětského hřiště
Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledky výběrového řízení na herní prvky dětského
hřiště.
3.7. Projednání odstranění kabin na pozemku 130/7 v k. ú. Kozmice
Zastupitelstvo projednalo odstranění kabin na pozemku 130/7 v k.ú. Kozmice.
3.8. Rozpočtové opatření č. 4
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 4.
3.9. Žádost o projednání návrhu smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
- připojení parc. č. 130/17 na distribuční síť spol. ČEZ, a. s.
Zastupitelstvo obce Kozmice souhlasí s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene - připojení parc. č. 130/17 na distribuční síť spol. ČEZ Distribuce, a. s.
V Kozmicích dne 28. 6. 2017
Helena Matoušková
starostka obce
Vyvěšeno dne: 6. 7. 2017

Sejmuto dne:
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Příloha č.1

IČO: 00232017
Opis rozpočtových opatření
Období: 6/2017
Obec Kozmice
Rozpočet v Kč
-----------------------------------------------------------------------------------Su Au Uz Org Ka OdPa SpPo Zp
Změna rozpočtu
T ext rozpočtu
....................................................................................
Popis: 4
Datum: 28.06.2017 Druh: 1
Rozpočtové opatření č.4
231 10 00000 0000 00 2212 5171 000
50 000,00 Opravy silnic
231 10 00000 0000 00 3635 6119 000
300 000,00 Územní plán
231 10 00000 0000 00 3639 2132 000
1 261,50 Pronájem nemovitostí
231 10 00000 0000 00 3722 5137 000
6 814,00 Kontejner na kov

Celkem za č. 4:
Příjmy: 1 261,50
Výdaje: 356 814,00
....................................................................................
Rozdíl
Příjmy - Výdaje:
-355 552,50 ---------------------------------------------
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