Zápis č. 8/2016
ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice konaného dne 25. 11. 2016
v zasedací místnosti OÚ Kozmice, od 19:00 hodin
Přítomni: starostka obce Helena Matoušková, místostarostka obce Martina Posoldová,
členové ZO Lenka Chomická, Luboš Sládek, Martin Papež, Radek Krupa
Nepřítomni: František Nepraš
Přizváni: Blanka Svobodová, účetní obce
Hosté: Martin Kozel, Johana Lenke

1. Program zasedání
1.1.
Zahájení zasedání.
1.2.
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
1.3.
Schválení programu zasedání.
1.4.
Návrh rozpočtu na rok 2017.
1.5.
Rozpočtové opatření č. 6.
1.6.
Žádost Posázaví o.p.s. o podporu aktivit v oblasti rozvoje regionu Posázaví.
1.7.
Firma SOLICITE – podepsání smlouvy na vypracování Studie zásobování pitnou
vodou a odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Kozmice.
1.8.
Návrh rozpočtu svazku obcí CHOPOS na rok 2017.
1.9.
Projednání spoluúčasti obce Kozmice na Studii odtokových poměrů v částce 1507,Kč.

Projednáno nad rámec programu:
1.10. Komunikace k obecní studni a úprava cesty u kostela.
1.11. Upozornění na nedodržování povinností plynoucích z právních předpisů.
1.12. Žádost SDH Kozmice o příspěvek z rozpočtu obce Kozmice na rok 2017.
1.13. Územní studie volnočasového a sportovního areálu.
1.14. Žádost J.B. odprodání části pozemku č. 1381 k. ú Kozmice u Benešova na
příjezdovou komunikaci k RD.
1.15. Návrh navýšení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva od
1.1.2017.

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 (slovy šest) členů, tudíž zastupitelstvo je
usnášeníschopné. Starostka zároveň předložila zastupitelstvu ke schválení výše
uvedený program zasedání.

1

2.2.

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zapisovatel: Radek Krupa
Ověřovatelé: Lenka Chomická, Martin Papež

2.3.

Schválení programu zasedání
Zastupitelstvo projednalo program zasedání.
Hlasování:
počet hlasů pro – 6
počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0

2.4.

Návrh rozpočtu na rok 2017.
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu na rok 2017.
Hlasování:
počet hlasů pro – 6
počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0

2.5.

Rozpočtové opatření č. 6.
Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření.
Příjmy:
položka 1111 Daň z příjmu FO
položka 1211 DPH
98193
4111 dotace Volby
ÚZ 14004 4122 dotace SDH
3639 – 2132 Pronájem nemovitosti

100 000,- Kč
20 000,- Kč
10 898,50 Kč
4 800,- Kč
44,50 Kč

Výdaje:
3639 – 5271 Topení(OÚ)
100 000,- Kč
2219 – 5171 Komunikace(oprava + svahování) 80 000,- Kč
3745 – 5169 Veřejná zeleň – úprava
10 000,- Kč
3314 – 5136 Knihy
12,- Kč
6115 - 5021 OOV Volby
9 093,50 Kč
6115- 5139 Materiál - Volby
639,- Kč
6115- 5173 Cestovné – Volby
466,- Kč
6115-5175 Pohoštění – Volby
700,- Kč
6171- 5021 OOV Místní správa
25 000,- Kč
6171- 5139 Materiál veřejná správa
7 000,- Kč
Hlasování:
počet hlasů pro – 6
počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0
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2.6.

Žádost Posázaví o.p.s. o podporu aktivit v oblasti rozvoje regionu Posázaví.
Posázaví o.p.s. požádalo obec Kozmice o podporu (50,-Kč na obyvatele) aktivit
v oblasti rozvoje regionu Posázaví, formou neinvestiční dotace. Též byl zaslán návrh
veřejnoprávní smlouvy.
Zastupitelstvo projednalo žádost.
Hlasování:
počet hlasů pro – 0
počet hlasů proti – 6
počet nehlasujících – 0

2.7.

Firma SOLICITE – podepsání smlouvy na vypracování Studie zásobování pitnou
vodou a odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Kozmice.
Zastupitelstvo pověřilo starostku obce podepsáním smlouvy s firmou SOLICITE na
vypracování Studie zásobování pitnou vodou a odkanalizování a čištění odpadních
vod v obci Kozmice.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5
počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 1

2.8.

Návrh rozpočtu svazku obcí CHOPOS na rok 2017.
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu svazku obcí CHOPOS na rok
2017.
Hlasování:
počet hlasů pro – 6
počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0

2.9.

Projednání spoluúčasti obce Kozmice na,, Studii odtokových poměrů včetně
návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Sázavy“v částce
1507,- Kč.
Posázaví zpracovalo ,,Studii odtokových poměrů……“ Celkové náklady 17 mil.Kč,
získaná dotace 14 mil. Zbývající částka rozdělena mezi členy Posázaví.
Na obec Kozmice připadá částka 1 507,-Kč.
Zastupitelstvo projednalo spoluúčast obce Kozmice.

Hlasování:
počet hlasů pro – 0
počet hlasů proti – 6
počet nehlasujících – 0
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2.10. Přístupová cesta k obecní studni a oprava komunikace u kostela.
Zastupitelstvo bylo upozorněno na špatný stav přístupové cesty v případě havárie
k obecní studni H1, která zásobuje pitnou vodou obytnou část Kodína.
Při úpravě této cesty byla provedena oprava komunikace u kostela.

Hlasování:
počet hlasů pro – 6
počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0

2.11.

Upozornění na nedodržování povinností plynoucích z právních předpisů.
Zastupitelstvo převzalo dne 25. 11. 2016 písemné upozornění OS Občané za
zachování životního prostředí na nedodržování povinností plynoucích z právních
předpisů ve věci ,,Větrná elektrárna Kozmice“

2.12.

Žádost SDH Kozmice o příspěvek na opravy, nákup materiálu a činnost v částce
71.000,- Kč z rozpočtu obce Kozmice na rok 2017.
Zastupitelstvo přijalo žádost SDH Kozmice o příspěvek na opravy, nákup
materiálu a činnost z rozpočtu obce Kozmice na rok 2017 v částce 71.000,-Kč.
Tato žádost byla projednána a příspěvek ponížen na částku 40 000,-Kč.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5
počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 1

2.13.

Územní studie volnočasového a sportovního areálu.
Zastupitelstvo projednalo zadání územní studie volnočasového a sportovního
Areálu, oprávněnou osobou k výkonu územně plánovací činnosti je paní
Pavla Bechyňová.
Hlasování:
počet hlasů pro – 6
počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0
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2.14.

Žádost p. J.B. odprodání části pozemku č. 1381 k. ú Kozmice u Benešova na
příjezdovou komunikaci k RD v lokalitě Z3-7.
Zastupitelstvo projednalo písemnou žádost p. J.B. o odprodání části pozemku č. 1381
k.ú Kozmice u Benešova na příjezdovou komunikaci k RD.
Hlasování:
počet hlasů pro – 0
počet hlasů proti – 6
počet nehlasujících – 0

2.15.

Návrh navýšení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
od 1. 1.2017.
Návrh hrubé měsíční odměny.
Starosta 15.000,-Kč
Místostarosta 8. 000,-Kč
Zastupitelé se vzdali odměn.
Hlasování:
počet hlasů pro – 4
počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 2

V Kozmicích 25. 11. 2016

Zapsala: Radek Krupa

Helena Matoušková
starostka obce

Ověřovatelé zápisu: Martin Papež

Lenka Chomická
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Usnesení č. 8/2016 zastupitelstva obce Kozmice ze dne 25. 11. 2016
3.1. Zahájení zasedání
Zasedání zahájila starostka obce Helena Matoušková přivítáním přítomných a
zjištěním, že je přítomno 6 (slov: šest) členů, tudíž zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Starostka zároveň předložila zastupitelstvu ke schválení výše
uvedený program zasedání.
3.2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zapisovatel: Radek Krupa
Ověřovatelé: Lenka Chomická, Martin Papež
3.3. Schválení programu zasedání
Zastupitelé schválili program zasedání.
3.4. Návrh rozpočtu obce Kozmice na rok 2017.
Zastupitelstvo obce Kozmice schválilo návrh rozpočtu na rok 2017.
Schodkový rozpočet bude uhrazen z běžného účtu.
3.5. Rozpočtové opatření č. 6.
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření.
3.6. Žádost Posázaví o.p.s. o podporu aktivit v oblasti rozvoje regionu Posázaví.
Zastupitelstvo projednalo a zamítlo finanční žádost v oblasti rozvoje regionu Posázaví,
formou neinvestiční dotace.
3.7. Firma SOLICITE – podepsání smlouvy na vypracování Studie zásobování pitnou vodou
a odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Kozmice.
Zastupitelstvo souhlasí a ukládá starostce obce Kozmice podepsání smlouvy s firmou
SOLICITE na vypracování Studie zásobování pitnou vodou a odkanalizování a čištění
odpadních vod v obci Kozmice.
3.8. Návrh rozpočtu svazku obcí CHOPOS na rok 2017.
Zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtu svazku obcí CHOPOS na rok 2017.
3.9. Projednání spoluúčasti obce Kozmice na Studii odtokových poměrů v částce 1507,-.
Zastupitelstvo zamítlo spoluúčast obce Kozmice na Studii odtokových poměrů v částce
1507,-Kč.

3.10. Přístupová cesta k obecní studni a oprava komunikace u kostela.
Zastupitelstvo bere na vědomí úpravu cesty k obecní studni a opravu komunikace u
kostela.
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3.11. Upozornění na nedodržování povinností plynoucích z právních předpisů.
Zastupitelstvo převzalo upozornění OS Občané za zachování životního prostředí na
nedodržování povinností plynoucích z právních předpisů na základě písemného podání
dne 25.11.2016.

3.12. Žádost SDH Kozmice o příspěvek na opravy, nákup materiálu a činnost z rozpočtu
obce Kozmice na rok 2017.
Zastupitelstvo schválilo žádost SDH Kozmice o příspěvek na opravy,nákup materiálu
z rozpočtu obce Kozmice na rok 2017 v částce 40.000,-Kč.

3.13. Územní studie volnočasového a sportovního areálu.
Zastupitelstvo rozhodlo zadání územní studie volnočasového a sportovního areálu.
Oprávněnou osobou k výkonu územně plánovací činnosti je paní Pavla Bechyňová.
Příloha k usnesení č.1.
3.14. Žádost p. J.B. odprodání části pozemku č. 1381 k. ú Kozmice u Benešova na
příjezdovou komunikaci k RD v lokalitě Z3-7.
Zastupitelstvo zamítlo žádost p. J.B. o odprodání části pozemku č. 1381 k.ú Kozmice
u Benešova na příjezdovou komunikaci k RD.
3.15. Návrh navýšení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
od 1. 1.2017.
Zastupitelstvo obce Kozmice schválilo výši odměn.

V Kozmicích 25. 11. 2016

Helena Matoušková
starostka obce

Vyvěšeno dne: ………………………….
Sejmuto dne: ……………………………
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Příloha č.1 k usnesení ZO dne 25.11.2016.

Zastupitelstvo obce

I.

rozhodlo

o pořízení územní studie z vlastního podnětu dle § 30 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu ( dále jen „stavební zákon“ ).

Zájmové území je ve schváleném územním plánu obce Kozmice (pozn.nabytí účinnosti změny č. 3
dnem 2.11.2012) vymezeno v hranicích zastavitelných ploch v k.ú. Kozmice, v ploše lokality Z3-3
zobrazené ve výkrese: „základní členění území obce“;

II. bylo informováno
o prověření splnění kvalifikačním požadavků kladených na fyzickou osobu oprávněnou k výkonu
územně plánovací činnosti podle § 24 stavebního zákona;

III. schválilo
a) fyzickou osobu oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti paní Pavlu Bechyňovou,
uzavření smlouvy s touto osobou podle § 6 odst. 6 stavebního zákona, která tímto zajistí obecnímu
úřadu splnění kvalifikačním požadavků pro výkon územně plánovací činnosti - pořízení územní
studie ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 stavebního zákona,

b) uzavření smlouvy s osobou splňující požadavky ke zpracování územní studie vyplývající
z ustanovení § 158 odst. 1 stavebního zákona.
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