Zápis č. 7/2018
ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice konaného dne 28. 11. 2018
v zasedací místnosti OÚ Kozmice, od 19:00 hodin
Přítomni: starostka obce Helena Matoušková, místostarosta Radek Krupa
členové ZO Martina Posoldová, František Nepraš, Luboš Sládek
omluveni: Martina Kadeřábková, Martin Papež
účetní obce Blanka Svobodová

1. Program zasedání
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.

1.15.

Zahájení zasedání.
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Schválení programu schůze zastupitelstva dne 28. 11. 2018
Rozpočtové opatření č. 5
Seznámení se zprávou o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Kozmice za
rok 2018.
Návrh rozpočtu na rok 2019
Návrh rozpočtového výhledu na rok 2019 - 2020
Určení člena zastupitelstva zodpovědného za Územní plán obce Kozmice
Obecně závazná vyhláška obce Kozmice 2/2018, kterou se stanoví poplatek za
komunální odpad
Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ve výši
30 000,-Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy na akci ,, Svěcení obecních symbolů“
Setrvání ve svazku CHOPOS
Uzavření Rámcové partnerské smlouvy o členství v místní akční skupině Posázaví
Nové webové stránky obce Kozmice
Vyhlášení výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2019 Ministerstvem pro
místní rozvoj, program Podpora obnovy a rozvoje venkova – dotační titul: 117d8210A
Podpora obnovy místních komunikací
Vyhlášení výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2019 Ministerstvem pro
místní rozvoj, program Podpora obnovy a rozvoje venkova – dotační titul: 117d8210H
Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

Nad rámec programu
1.16. Žádost o odkup 1347/5 v k.ú. Kozmice od spol.P..S. zastupuje pan L.S.
1.17. Návrh úhrady poskytovaných právních služeb pro obec Kozmice
1.18. Odvolání proti nedůvodnému vymáhání poplatku za komunální odpad od pana B. K.
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2. Průběh zasedání podle jednotlivých bodů programu
2.1. Zahájení zasedání
Zasedání zahájila starostka obce Helena Matoušková přivítáním přítomných a
zjištěním, že je přítomno pět 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: František Nepraš, Martina Posoldová
Hlasování:
počet hlasů pro – 5 počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0
2.3.

Schválení programu schůze zastupitelstva konané dne 28. 11. 2018
Zastupitelstvo schvaluje program schůze konané dne 28.11.2018.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5
počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0

2.4.

Rozpočtové opatření č. 5
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č.5 viz příloha č.1.
Hlasování:
počet hlasů pro –5
počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0

2.5.

Seznámení se zprávou výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Kozmice za
rok 2018.
Zastupitelstvo bylo seznámeno se zprávou o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření
obce Kozmice za rok 2018.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5
počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0

2.6.

Návrh rozpočtu na rok 2019
Zastupitelstvo obce Kozmice projednalo návrh rozpočtu na rok 2019
Hlasování:
počet hlasů pro – 5
počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0

2.7.

Návrh rozpočtového výhledu na rok 2019 -2020
Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtového výhledu obce
na roky 2019-2020
Hlasování:
počet hlasů pro – 5
počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0
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2.8.

Určení člena zastupitelstva obce Kozmice zodpovědného za Územní plán obce
Kozmice
Zastupitelstvo obce pověřilo starostku, Helenu Matouškovou, odpovědnou osobou
za Územní plán obce Kozmice.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5
počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0

2.9.

Obecně závazná vyhláška2/2018 obce Kozmice, kterou se stanoví poplatek za
komunální odpad
Zastupitelstvo obce Kozmice navrhlo vydat na základě ustanovení § 84 odst. 2, písm. h)
a § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení) ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s ustanovením § 17a odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2018, kterou se zavádí a stanovuje poplatek za komunální odpad vznikající
na území obce. Hlasování:
počet hlasů pro – 5
počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0

2.10. Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření
veřejnoprávní smlouvy na akci ,,Svěcení obecních symbolů“
Zastupitelstvo Středočeského kraje svým usnesením č. 007-16/2018/ZK ze dne
26. listopadu 2018 schválilo poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč a uzavření
veřejnoprávní smlouvy. Dotace ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků
živelných katastrof v rámci Tematického zadání ,, Podpora hejtmana“ na akci ,, Svěcení
obecních symbolů“, která se uskutečnila dne 8.9.2018 v obci Kozmice. Celkové
předpokládané finanční náklady na realizaci akce dle žádosti o poskytnutí dotace
prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy činí 75 042,-Kč.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5
počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0
2.11. Setrvání ve svazku CHOPOS
Zastupitelé projednali a navrhli zánik členství (formou výpovědi členství) obce Kozmice
v DSO Chopos.
Hlasování:
počet hlasů pro – 4
počet hlasů proti – 1
počet nehlasujících – 0
2.12. Uzavření Ramcové partnerské smlouvy o členství v místní akční skupině Posázaví.
Zastupitelé navrhli a projednali uzavření Rámcové partnerské smlouvy o členství
v místní akční skupině Posázaví.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5
počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0

3

2.13. Nové webové stránky obce Kozmice
Zastupitelé obce Kozmice byli seznámeni s návrhy jednotlivých společností,
které poskytují webové stránky, rozhodující kritéria: cena, jednoduchá editace
webu, splnění legislativní povinnosti,responzivní design pro lepší zobrazení na
mobilních zařízeních, více na: www.antee.cz/reference
Zastupitelé vybrali spol. ANTEE s.r.o.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

2.14. Vyhlášení výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2019 Ministerstvem pro
místní rozvoj, program Podpora obnovy a rozvoje venkova – dotační titul: 117d8210A
Podpora obnovy místních komunikací
V listopadu 2018 Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) vyhlásilo výzvu k
podání žádostí o poskytnutí dotace (dále jen „výzva“, „ žádost“) z podprogramu
Podpora obnovy a rozvoje venkova (dále jen „podprogramu“) pro dotační titul (dále jen
„DT“): 117d8210A Podpora obnovy místních komunikací 117d8210A.
Oprávnění žadatelé: obec
Výše podpory: obec do 3000 obyvatel – dotace max. 70%
Zastupitelé navrhují podat žádost o dotaci na obnovu místní komunikace ,,Ke hřbitovu“
z této výzvy.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5
počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0
2.15. Vyhlášení výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2019 Ministerstvem pro
místní rozvoj, program Podpora obnovy a rozvoje venkova – dotační titul: 117d8210H
Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
V listopadu 2018 Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) vyhlásilo výzvu k
Podání žádostí o poskytnutí dotace (dále jen „výzva“, „žádost“) z podprogramu Podpora
obnovy a rozvoje venkova (dále jen „podprogramu“) pro dotační titul (dále jen „DT“):
117d8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5
počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0
2.16. Žádost o odkup 1347/5 v k.ú. Kozmice od spol.P..S….. zastupuje pan L.S.
Zastupitelstvo projednalo žádost o odkup pozemku parc.č. 1347/5 o výměře 99m² ,
druh pozemku, ostatní plocha v k.ú Kozmice u Benešova. Zastupitelstvo konstatovalo,
že pozemek parc.č. 1347/5 o výměře 99m², druh pozemku ostatní plocha v k.ú Kozmice
u Benešova je obecné užívání veřejného prostranství. Prodejem žádaného pozemku by
došlo ke značnému omezení prostoru pro přístup na pozemek parc. č. 32, ostatní
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plocha ve vlastnictví obce Kozmice v k.ú. Kozmice u Benešov a dále vedení veřejného
osvětlení.
Otázka: Kdo je pro prodej pozemku parc.č. 1347/5 v k.ú. Kozmice u Benešova
Hlasování:
počet hlasů pro – 0
počet hlasů proti – 5
počet nehlasujících – 0

2.17. Návrh úhrady za poskytování právních služeb pro obec Kozmice
Zastupitelstvo obce projednalo a navrhlo uzavřít smlouvu za poskytování právních
služeb s JUDr. M.V. po cenové kalkulaci, ne za jednotlivé právní služby, ale formou
měsíčního paušálu.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5
počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0

2.18. Odvolání proti nedůvodnému vymáhání poplatku za komunální odpad od pana B. K.
Zastupitelstvo obce obdrželo odvolání proti nedůvodnému vymáhání poplatku za
komunální odpad. Projednalo a navrhlo, že nebude udělovat jednotlivé výjimky.
Nakládání s komunálním odpadem řeší vyhláška obce Kozmice.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5
počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0

V Kozmicích dne 28. 11. 2018.

Zapsal: Radek Krupa
místostarosta obce

Helena Matoušková
starostka obce

Ověřovatelé zápisu:

František Nepraš

Martina Posoldová
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Usnesení č. 7/2018 zastupitelstva obce Kozmice ze dne 28. 11. 2018
3.1.

Zahájení zasedání.
Zasedání zahájila starostka obce Helena Matoušková přivítáním přítomných a
zjištěním, že je přítomno 5 (pět) 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: František Nepraš, Martina Posoldová
3.3. Schválení programu schůze zastupitelstva konané dne 28. 11. 2018
Zastupitelstvo schvaluje program schůze konané dne 28.11. 2018.
3.4.

Rozpočtové opatření č. 5
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.5 viz příloha č.1.

3.5.

Seznámení se zprávou výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Kozmice za
rok 2018.
Zastupitelstvo bylo seznámeno se zprávou o výsledku dílčího přezkoumání
hospodaření obce Kozmice za rok 2018.

3.6. Návrh rozpočtu obce Kozmice na rok 2019
Zastupitelstvo obce Kozmice schvaluje návrh rozpočtu na rok 2019.
3.7. Návrh rozpočtového výhledu na rok 2019 -2020
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled obce na roky 2019-2020.
3.8. Určení člena zastupitelstva obce Kozmice zodpovědného za Územní plán obce
Kozmice
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku, Helenu Matouškovou, odpovědnou
osobou za Územní plán obce Kozmice.
3.9. Obecně závazná vyhláška2/2018 obce Kozmice, kteou se stanoví poplatek za
komunální odpad
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku, kterou se upravují ceny od roku
2019.
3.10. Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření
veřejnoprávní smlouvy na akci ,,Svěcení obecních symbolů“
Zastupitelstvo obce Kozmice přijímá dotaci ve výši 30 000,-Kč z rozpočtu
Středočeského kraje. Současně zastupitelstvo obce Kozmice schvaluje uzavření
Veřejnoprávní smlouvu se Středočeským krajem o poskytnutí dotace a pověřuje
starostku k uzavření smlouvy.
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3.11. Setrvání ve svazku CHOPOS
Zastupitelstvo obce schvaluje zánik členství (formou výpovědi členství) obce Kozmice
v DSO Chopos.
3.12. Uzavření Ramcové partnerské smlouvy o členství v místní akční skupině Posázaví.
Zastupitelstvo obce Kozmice schvaluje uzavření Rámcové partnerské smlouvy o
členství v místní akční skupině Posázaví - obec Kozmice se podpisem příslušné
smlouvy stává členem Místní akční skupiny Posázaví. Pověřuje starostku
uzavřením smlouvy.
3.13. Nové webové stránky obce Kozmice
Zastupitelstvo obce vybralo návrhy a vzhled nových webových stránek a schvaluje
uzavření smlouvy mezi obcí Kozmice a ANTEE s.r.o. Pověřuje starostku uzavřením
smlouvy.
3.14. Vyhlášení výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2019 Ministerstvem pro
místní rozvoj, program Podpora obnovy a rozvoje venkova – dotační titul: 117d8210A
Podpora obnovy místních komunikací
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci projektu obnova místní
komunkace „Ke hřbitovu „ z dotačního programu MMR ČR 117d8210A
3.15. Vyhlášení výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2019 Ministerstvem pro
místní rozvoj, program Podpora obnovy a rozvoje venkova – dotační titul: 117d8210A
Podpora obnovy místních komunikací
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci projektu Výstavby
multifunkčního hřiště v prostorách Volnočasového areálu v obci z dotačního
programu MMR ČR 117d8210H.
3.16. Kozmice od spol.P..S….. zastupuje pan L.S.
Zastupitelstvo neschvaluje prodej pozemku parc.č. 1347/5 o výměře 99m² , druh
pozemku ostatní plocha v k.ú Kozmice u Benešova.
3.17. Návrh úhrady za poskytování právních služeb pro obec Kozmice
Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu za právní služby formou měsíčního paušálu.
Pověřuje starostku podpisem smlouvy o poskytování právních služeb.
3.18. Odvolání proti nedůvodnému vymáhání poplatku za komunální odpad od pana B. K.
Zastupitelstvo obce schvaluje, že nebude udělovat jednotlivé výjimky úhrad za
komunální odpad.
V Kozmicích dne 28. 11. 2018
Helena Matoušková
starostka obce
Vyvěšeno na úřední desce dne: 7. 12. 2018
Sejmuto dne:
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Příloha č.1
IČO: 00232017 Opis rozpočtových opatření Období: 11/2018
Obec Kozmice Rozpočet v Kč
-----------------------------------------------------------------------------------Su Au Uz Org Ka OdPa SpPo Zp Změna rozpočtu Text rozpočtu
....................................................................................
Popis: 5 5 Datum: 28.11.2018 Druh: 1
Rozpočtové opatření č.5
231 10 00000 0000 00 0000 1111 000 210 000,00 Daň z příjmu FO
231 10 00000 0000 00 0000 1113 000 30 000,00 Daň z příjmu FO z kap.výnosu
231 10 00000 0000 00 0000 1211 000 400 000,00 DPH
231 10 00000 0000 00 0000 1361 000 200,00 Správní poplatky
231 10 00000 0000 00 0000 1381 000 7 000,00 Daň z hazardních her
231 10 00000 0000 00 2310 2111 000 10 000,00 Pitná voda - vodovod
231 10 00000 0000 00 3111 5321 000 33 000,00 MŠ Teplýšovice-příspěvek
231 10 00000 0000 00 3111 6121 000 50 000,00 Přestavba fary na MŠ
231 10 00000 0000 00 3314 5136 000 403,00 Knihovna-knihy,tisk
231 10 00000 0000 00 3421 5139 000 7 913,00 Dětské hřiště - materiál
231 10 00000 0000 00 3421 6121 000 14 498,00 Dětské hřiště-plot
231 10 00000 0000 00 3639 5169 000 44 000,00 Komunální služby
231 10 00000 0000 00 3745 5021 000 4 920,00 DPP-veř.zeleň
231 10 00000 0000 00 3745 5139 000 645,00 Veř.zeleň-materiál
231 10 00000 0000 00 6112 5023 000 31 000,00 Odměny zastupitelů
231 10 00000 0000 00 6171 5365 000 300,00 Veř.správa-popl.
231 10 98008 0000 00 0000 4111 000 -7 274,00 Volby Prezidenta-AU přeúčtován
231 10 98187 0000 00 6115 5019 000 1 904,00 Voby-refundace platy
231 10 98187 0000 00 6115 5021 000 19 022,00 Volby-odměny
231 10 98187 0000 00 6115 5039 000 648,00 Volby-refundace poj.plac.zam.
231 10 98187 0000 00 6115 5139 000 642,00 Volby-materiál
231 10 98187 0000 00 6115 5173 000 345,00 Volby-cestovné
231 10 98187 0000 00 6115 5175 000 1 560,00 Volby-pohoštění
231 13 98187 0000 00 0000 4111 000 -20 879,00 vratka dotace-volby zastupitel
231 20 98008 0000 00 0000 4111 000 7 274,00 Volby Prezidenta-AU přeúčt.
Celkem za č. 5: Příjmy: 636 321,00 Výdaje: 210 800,00
....................................................................................
Rozdíl Příjmy - Výdaje: 425 521,00
-----------------------------------------------------------------------------------FENIX, Rozpočet 8.41.003 Strana 1 Tisk: 28.11.2018 10:12:47
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