Zápis č. 8/2018
ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice konaného dne 27. 12. 2018
v zasedací místnosti OÚ Kozmice, od 19:00 hodin

Přítomni: starostka obce Helena Matoušková, místostarosta Radek Krupa
členové ZO Martina Posoldová, František Nepraš,
omluveni: Martina Kadeřábková, Martin Papež, Luboš Sládek -příchod 21:00 hod.

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.

Zahájení zasedání.
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Schválení programu schůze zastupitelstva dne 27. 12. 2018
Rozpočet na rok 2019
Rozpočtový výhledu na rok 2019 - 2020
Rozpočtové opatření č. 6
Jmenování inventarizační komise.
Aktualizace strategie obce Kozmice
SDH Kozmice - žádost o příspěvek z rozpočtu obce Kozmice na činnost na rok 2019
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska, OSH Benešov – příspěvek na Mistrovství České republiky hry „Plamen
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Posázaví o.p.s. – žádost o podporu aktivit v oblasti rozvoje regionu Posázaví v roce
2019
Smlouva o pronájmu zařízení CAMEA Technolgy, a.s.
Odstranění a okleštění stromoví pod vedením vysokého napětí v k. ú. Kozmice u
Benešova
Smlouva o zřízení služebnosti na vedení kanalizace z ČOV z č. p. 24 v obci Kozmice
Nad rámec programu:

1.15. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu
elektrického vedení Rousínov NN č. p. 7
1.16. Žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a
obnovy památek
1.17. Vznesený dotaz od pana Z. B. na zařízení umístněné na vysílači u hřbitova parc.č. 229/2
v obci Kozmice. Jaké zařízení se zde vůbec nachází, zda vysílání nemá negativní dopad
na zdraví občanů?
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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 jsou přítomni čtyři členi, 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, František Nepraš
Hlasování:
počet hlasů pro 4 počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0
2.3.

Schválení programu schůze zastupitelstva konané dne 27. 12. 2018
Zastupitelstvo obce projednalo a schvalují program schůze konané dne 27.12.2018.
Hlasování:
počet hlasů pro 4
počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0

2.4.

Rozpočet na rok 2019
Zastupitelstvo obce projednalo a schvalují rozpočet obce Kozmice na rok 2019.
Schodkový rozpočet obce na rok 2019, bude financován z vlastních zdrojů.
Hlasování:
počet hlasů pro 4

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

2.5.

Rozpočtový výhled na rok 2019 - 2020
Zastupitelstvo obce projednalo a schvalují rozpočtový výhled obce Kozmice na roky
2019-2020.
Hlasování:
počet hlasů pro 4 počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0

2.6.

Rozpočtové opatření č. 6
Zastupitelstvo obce projednalo a schvalují rozpočtové opatření č. 6 viz. příloha č.1
Hlasování:
počet hlasů pro 4
počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0

2.7.

Jmenování inventarizační komise
Zastupitelstvo jmenuje členy inventarizační komise Luboš Sládek, Martina Kadeřábková,
Martin Papež.
Hlasování:
počet hlasů pro – 4
počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0

2.8.

Aktualizace strategie obce Kozmice
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Zastupitelstvo obce projednalo přeložení projednání bodu „Projednání aktualizace
strategie obce Kozmice“ na příští program zasedání zastupitelstva z důvodu nedodání
dokumentů.
Hlasování:
počet hlasů pro 4
počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0
2.9.

SDH Kozmice - žádost o příspěvek z rozpočtu obce Kozmice na činnost na rok 2019
Zastupitelstvo obce projednalo a schvalují příspěvek z rozpočtu obce Kozmice na
činnost za rok 2019 ve výši 40.000,- Kč.
Hlasování:
počet hlasů pro 4
počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0

2.10. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro Sdružení hašičů Čech, Moravy a
Slezska, OSH Benešov – příspěvek na Mistrovství České republiky hry „Plamen
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Zastupitelstvo obce projednalo a schvalují příspěvek z rozpočtu obce Kozmice na
Mistrovství České republiky hry „Plamen Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve
výši 10.000,- Kč.
Soutěž určená pro 15 družstev mladých hasičů ve věku 11-15 let pořádaná ve Vlašimi.
Hlasování:
počet hlasů pro – 4
počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0
2.11. Posázaví o. p. s. – žádost o podporu aktivit v oblasti rozvoje regionu Posázaví
v roce 2019
Zastupitelstvo obce projednalo a neschvalují žádost o podporu aktivit v oblasti rozvoje
regionu Posázaví v roce 2019.
Hlasování:
počet hlasů pro – 1
počet hlasů proti – 2
počet nehlasujících – 1
2.12. Smlouva o pronájmu zařízení CAMEA Technolgy, a.s.
Zastupitelstvo obce Kozmice souhlasí a schvalují pronájem zařízení a podepsáním
smlouvy se společností CAMEA Technology, a.s. (dle výsledků výběrového řízení) a
prověřuje starostku obce podepsáním smlouvy o pronájmu zařízení.
Hlasování:
počet hlasů pro - 4
počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0
2.13. Odstranění a okleštění stromoví pod vedením vysokého napětí v k. ú. Kozmice u
Benešova
Zastupitelstvo obce upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků pod vedením vysokého
napětí 400kV je ochranné pásmo souvislý prostor v bezprostřední blízkosti vedení
vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné
vzdálenosti měřené kolmo na vedení 25m. Energetický zákon zakazuje vlastníkům
nechávat v ochranném pásmu nadzemního vedení růst porosty nad výšku 3m.
Hlasování:
počet hlasů pro – 4
počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0
2.14. Smlouva o zřízení služebnosti na vedení kanalizace z ČOV z č. p. 24 v obci Kozmice
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Zastupitelstvo obce navrhují přeložení bodu „Smlouva o zřízení služebnosti na vedení
kanalizace z ČOV z č. p. 24 v obci Kozmice“ na příští program zasedání zastupitelstva
z důvodu konzultace návrhu smlouvy s právním zástupcem obce.
Hlasování:
počet hlasů pro – 4
počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0
2.15. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu
elektrického vedení Rousínov NN č. p. 7
Zastupitelstvo projednalo a schvalují Smlouvou o uzavření smlouvy budoucí o zřízení
věcného břemene na stavbu elektrického vedení v místní části Rousínov.
Pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování:
Počet hlasů: pro – 4
počet hlasů proti – 0 počet nehlasujících – 0
2.16. Žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a
obnovy památek
Zastupitelstvo obce projednalo a schvalují podání žádosti o dotaci z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek
– vybavení knihoven mobiliářem/výpočetní nebo audiovizuální technikou a/nebo
knihovní fond obecních knihoven (nákup knih v papírové či elektronické podobě české
a zahraniční literatury pro nejširší veřejnost.
Hlasování:
počet hlasů pro - 4
počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0
2.17. Vznesený dotaz od pana Z. B. na zařízení umístněné na vysílači u hřbitova parc.č. 229/2
v obci Kozmice. Jaké zařízení se zde vůbec nachází, zda provozování nemá negativní
dopad na zdraví občanů?
Zastupitelstvo osloví vlastníka pozemku Rádio Čas s.r.o. a zároveň provozovatele
zařízení, o předložení dokumentů od Českého telekomunikačního úřadu, oprávnění
a provedení kontrol měření.
V Kozmicích dne 27. 12. 2018.

Zapsal: Radek Krupa
místostarosta obce

Helena Matoušková
starostka obce

Ověřovatelé zápisu:

Martina Posoldová

František Nepraš
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Usnesení č. 8/2018 zastupitelstva obce Kozmice ze dne 27. 12. 2018
3.1.

Zahájení zasedání.
Zasedání zahájila starostka obce Helena Matoušková přivítáním přítomných a
zjištěním, že je přítomno 4 (čtyři) členové zastupitelstva, 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: Martina Posoldová, František Nepraš
3.3. Schválení programu schůze zastupitelstva konané dne 27. 12. 2018
Zastupitelstvo schvaluje program schůze konané dne 27. 12. 2018.
3.4.

Rozpočet obce Kozmice na rok 2019
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce Kozmice na rok 2019.
Schodkový rozpočet obce na rok 2019, bude financován z vlastních zdrojů.

3.5. Rozpočtový výhled na rok 2019 - 2020
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled na rok 2019 – 2020.
3.6. Rozpočtové opatření č.6
Zastupitelstvo obce Kozmice schvaluje rozpočtové opatření č. 6 viz. příloha č. 1.
3.7. Jmenování inventarizační komise
Zastupitelstvo obce schvaluje jmenování členů inventarizační komise obce.
3.8. Aktualizace strategie obce Kozmice
Zastupitelstvo obce bere na vědomí přeložení bodu „Projednání aktualizace strategie
obce Kozmice“ na příští program zasedání zastupitelstva.
3.9. SDH Kozmice - žádost o příspěvek z rozpočtu obce Kozmice na činnost na rok 2019
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek z rozpočtu obce Kozmice na činnost za rok
2019 ve výši 40.000,- Kč.
3.10. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro Sdružení hašičů Čech, Moravy a
Slezska, OSH Benešov – příspěvek na Mistrovství České republiky hry „Plamen
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek z rozpočtu obce Kozmice na Mistrovství
České republiky hry „Plamen Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve výši
10.000,- Kč.
3.11. Žádost o poskytnutí dotace
Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost o podporu aktivit v oblasti rozvoje regionu
Posázaví v roce 2019.
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3.12. Smlouva o pronájmu zařízení CAMEA Technolgy, a.s.
Zastupitelstvo obce Kozmice schvaluje pronájem zařízení a podepsáním
smlouvy se společností CAMEA Technology, a.s. (dle výsledků výběrového řízení) a
prověřuje starostku obce podepsáním smlouvy o pronájmu zařízení.
3.13. Odstranění a okleštění stromoví pod vedením vysokého napětí v k. ú. Kozmice u
Benešova
Zastupitelstvo obce upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků pod vedením vysokého
napětí 400kV je ochranné pásmo souvislý prostor v bezprostřední blízkosti vedení
vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné
vzdálenosti měřené kolmo na vedení 25m. Energetický zákon zakazuje vlastníkům
nechávat v ochranném pásmu nadzemního vedení růst porosty nad výšku 3m.
3.14. Smlouva o zřízení služebnosti na vedení kanalizace z ČOV z č. p. 24 v obci Kozmice
Zastupitelstvo obce bere na vědomí přeložení bodu „Smlouva o zřízení služebnosti na
vedení kanalizace z ČOV z č. p. 24 v obci Kozmice“ na příští program zasedání
zastupitelstva.
3.15. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu
elektrického vedení Rousínov NN č. p. 7
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvou o uzavření smlouvy budoucí o zřízení
věcného břemene na stavbu elektrického vedení v místní části Rousínov.
3.16. Žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a
obnovy památek
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek
– vybavení knihoven mobiliářem/výpočetní nebo audiovizuální technikou a/nebo
knihovní fond obecních knihoven (nákup knih v papírové či elektronické podobě české
a zahraniční literatury pro nejširší veřejnost.
3.17. Vznesený dotaz od pana Z. B. na zařízení umístněné na vysílači u hřbitova parc.č. 229/2
v obci Kozmice. Jaké zařízení se zde vůbec nachází, zda provozování vysílání nemá
negativní dopad na zdraví občanů?
Zastupitelstvo bere na vědomí zajištění potřebných dokumentů.

V Kozmicích dne 27. 12. 2018
Helena Matoušková
starostka obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 7. 1. 2019.
Sejmuto dne:
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