Zápis č. 1/2019
ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice konaného dne 1. 2. 2019
v zasedací místnosti OÚ Kozmice, od 19:00 hodin
Přítomni: starostka obce Helena Matoušková, místostarosta Radek Krupa
členové ZO Martina Kadeřábková, František Nepraš, Luboš Sládek, Martin Papež
omluveni: Martina Posoldová

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 1. 2. 2019.
Rozpočtové opatření č. 1.
Stanovisko k zaslanému návrhu havarijního plánu zemědělského podniku TEMOS
spol. s.r.o. Přestavlky u Čerčan.
Podaná dotace na „Knihovní fond obecních knihoven“ z Programu 2019 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a
obnovy památek.
Podaná dotace z programu Podpora obnovy a rozvoje – Podpora obnovy místních
komunikací – komunikace ke hřbitovu.
Rozhodnutí o vypsání zadávacího řízení na projektovou dokumentaci na akci
„Kozmice – vodovod“ a „Kozmice kanalizace a ČOV“.
Projednání převzetí inženýrských sítí v nové zástavbě „Skalka“.
Žádost od BACKER COMPUTER s.r.o. o umístění telekomunikační technologie v areálu
hřbitova na budově.
Žádost od RUAH o.p.s o finanční příspěvek na rok 2019.
Projednání opravy pomníku na návsi (nová krycí deska, zlacení písma, vyspárování
žulových haklíků, očištění a impregnace pomníku).
Smlouva o zřízení služebnosti na vedení kanalizace z ČOV z č. p. 24 v obci Kozmice.
Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu
elektrické přípojky Rousínov – kNN – p.č.1610 stavebník pan L.B.

Nad rámec programu
1.15. Nový vodní zdroj - posílení vrtu.
1.16. Strategie obce – aktualizace.
1.17. Pamětní deska.
1.18. Vyhlášení výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace Ministerstvem pro místní
rozvoj, program – Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovních zdí.
1.19. Zpracování a podání žádosti.
1.20. Bezúplatné nabytí pozemků v Kácově Lhotě od Středočeského kraje, pozemky pod
komunikacemi.
1.21. Podaná dotace z MMR - multifunkční hřiště.
1.22. Ceny vodné a stočné, vyvěšení kalkulace.
1.23. Příští zastupitelstvo dne 6.3.2019.
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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 šest (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: Luboš Sládek, Martina Kadeřábková
Hlasování:
počet hlasů pro – 6

2.3.

počet nehlasujících – 0

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

Stanovisko k zaslanému návrhu havarijního plánu zemědělského podniku TEMOS
spol. s.r.o. Přestavlky u Čerčan.
Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem havarijního plánu zemědělského podniku
TEMOS spol. s. r. o. a souhlasí.
Hlasování:
počet hlasů pro – 6

2.6.

počet hlasů proti – 0

Rozpočtové opatření č. 1
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č.1.
Hlasování:
počet hlasů pro – 6

2.5.

počet nehlasujících – 0

Schválení programu schůze zastupitelstva konané dne 1. 2. 2019
Zastupitelstvo schvaluje program schůze konané dne 1. 2. 2019.
Hlasování:
počet hlasů pro – 6

2.4.

počet hlasů proti – 0

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

Podaná dotace na „Knihovní fond obecních knihoven“ z „Programu 2019 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury
a obnovy památek“.
Dne 24.01.2019 byla podaná žádost o dotaci „Knihovní fond obecních knihoven“
z „Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze
2

Středočeského Fondu kultury a obnovy památek“. Na knihovní fond v celkové výši
12 000,-Kč, výše požadované dotace 10 000,-Kč, vlastní podíl žadatele 2 000,-Kč.
Hlasování:
počet hlasů pro – 6

2.7.

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

Rozhodnutí o vypsání zadávacího řízení na projektovou dokumentaci na akci
„Kozmice – vodovod“ a „Kozmice kanalizace a ČOV“.
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje vypsání zadávacího řízení (Poptávkové
řízení pro společné povolení“) na projektovou dokumentaci na akci
„Kozmice – vodovod“ a „Kozmice“ kanalizace a ČOV“.
Hlasování:
počet hlasů pro – 6

2.9.

počet nehlasujících – 0

Podaná dotace z programu Podpora obnovy a rozvoje – Podpora obnovy
místních komunikací – komunikace ke hřbitovu.
Dne 07.01.2019 byla podaná žádost o dotaci z programu MMR „Podpora obnovy
a rozvoje – Podpora obnovy místních komunikací“ – komunikace ke hřbitovu.
Náklady obnovy 1 350 141,-Kč, dotace ze státního rozpočtu 945 098,-Kč,
vlastní zdroje 405 043,-Kč.
Hlasování:
počet hlasů pro – 6

2.8.

počet hlasů proti – 0

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

Projednání převzetí inženýrských sítí v nové zástavbě „Skalka“.
Zastupitelstvo obce Kozmice bere na vědomí převzetí inženýrských sítí v nové
zástavbě „Skalka“.
Hlasování:
počet hlasů pro – 6

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

2.10. Žádost od BACKER COMPUTER s.r.o. o umístění telekomunikační technologie v areálu
hřbitova na budově.
Zastupitelstvo projednalo a souhlasí s umístěním telekomunikačních technologií
BACKER COMPUTER s.r.o. v areálu hřbitova (na budově) v ceně 12. 000,- Kč / rok bez
DPH.
Hlasování:
počet hlasů pro – 6

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0
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2.11. Žádost od RUAH o.p.s o finanční příspěvek na rok 2019.
Zastupitelé projednalo a nesouhlasí s finančním příspěvkem společnosti RUAH o.p.s.
rok 2019.
Hlasování:
počet hlasů pro – 1

počet hlasů proti – 4

počet nehlasujících – 1

2.12. Projednání opravy pomníku na návsi (nová krycí deska, zlacení písma, vyspárování
žulových haklíků, očištění a impregnace pomníku).
Zastupitelé projednali opravení pomníku na návsi (nová krycí deska, zlacení
písma, vyspárování žulových haklíků, očištění a impregnace pomníku).
Hlasování:
počet hlasů pro – 6

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

2.13. Smlouva o zřízení služebnosti na vedení kanalizace z ČOV z č. p. 24 v obci Kozmice.
Zastupitelé obce Kozmice projednalo a souhlasí se zřízením služebnosti na vedení
kanalizace z ČOV z č.p. 24 v obci Kozmice po zapracování připomínek do smlouvy ze
strany obce (cena za bm, ochranné pásmo, aj.).
Hlasování:
počet hlasů pro – 5

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 1

2.14. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu
elektrické přípojky Rousínov – kNN – p.č.1610 stavebník pan L.B.
Zastupitelé obce Kozmice projednalo a souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě
budoucí na stavbu elektrické přípojky Rousínov – kNN – p.č. 1610
Hlasování:
počet hlasů pro – 6

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

2.15. Nový vodní zdroj - posílení vrtu
Z Národní programu životního prostředí je možno žádat o dotaci na vyhledání místa
pro nový vodní zdroj, vybudování hydrogeologického vrtu a jeho připojení do
vodovodní soustavy obce. Zastupitelstvo projednalo a souhlasí s přípravou vybudování
nového vodního zdroje a podáním žádosti o dotaci na posílení vrtu.
Hlasování:
počet hlasů pro – 6

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0
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2.16.

Strategie obce - aktualizace.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo aktualizaci Strategie obce „Kozmice
2020“.
Hlasování:
počet hlasů pro – 6

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

2.17. Pamětní deska
Pamětní desky, která byla umístěná dříve č. p. 18 byly provedeny opravy, zlacení
písma, zabroušení stran, osazení nových bočních nohou. Deska bude umístěna na
travnatou plochu vedle pomníku padlích na návsi.
Hlasování:
počet hlasů pro – 6

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

2.18. Vyhlášení výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2019 Ministerstvem pro
místní rozvoj, program Podpora obnovy a rozvoje venkova – dotační titul: 117d8210G
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci do programu DT 117d8210G
– Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů a obnovu hřbitovní zdi v obci
Kozmice.
Hlasování:
počet hlasů pro – 6

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

2.19. Zpracování a podání žádostí z dotačních titulů
Zpracováním žádosti, kompletace a podání žádosti o dotaci z MMR – Obnova drobných
sakrálních staveb a hřbitovů na obnovu hřbitovní zdi, byla vybraná firma G-PROJECT,
s.r.o. Starostku obce pověřuje podpisem smlouvy.
Zpracováním žádosti, kompletace dokumentů a podání žádosti z Národního fondu
životního prostředí na vybudování hydrogeologického vrtu byla vybrané firma TERRA
BONA o.p.s. Starostku obce pověřuje podpisem smlouvy.
Hlasování:
počet hlasů pro – 6

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

2.20. Bezúplatné nabytí pozemků v Kácově Lhotě od Středočeského kraje, pozemky pod
komunikacemi.
Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí bezúplatné nabytí pozemků (pozemky pod
komunikacemi) v Kácově Lhotě od Středočeského kraje, č. 089 - 16/2018/ZK.
Hlasování:
počet hlasů pro – 6

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0
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2.21. Podaná dotace – MMR multifunkční hřiště
Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí podání žádosti z programu MMR
117d8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku na
multifunkční hřiště na ploše sportovního a volnočasového areálu.
Hlasování:
počet hlasů pro – 6

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

2.22. Ceny vodné a stočné, vyvěšení kalkulace.
Zastupitelstvo obce projednalo porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a
stočné. Upozornění Ministerstva zemědělství, odbor dozoru a regulace vodárenství
zaslaného dne 8.6.2018 na neplnění povinností na nedostatečnou tvorbu prostředků
na obnovu vodovodů a kanalizací (VaK). Cenová kalkulace je navýšena o 5% na obnovu
VaK. Zastupitelstvo navrhuje ceny vodného a stočného na další zúčtovací období
od 4/2019 do 3/2020 ve výši:
-Vodné: 52,00 Kč
- Stočné: 38,00 Kč
Hlasování:
počet hlasů pro – 6

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

2.23. Příští zastupitelstvo
Zastupitelstvo obce schválilo příští zasedání zastupitelstva dne 6. 3. 2019 v 19:00 hod.
Hlasování:
počet hlasů pro – 6

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

V Kozmicích dne 1. 2. 2019

Zapsal: Radek Krupa
místostarosta obce

Helena Matoušková
starostka obce

Ověřovatelé zápisu:

František Nepraš

Martina Kadeřábková
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Usnesení č. 1/2019 zastupitelstva obce Kozmice ze dne 1. 2. 2019
3.1.

Zahájení zasedání.
Zasedání zahájila starostka obce Helena Matoušková přivítáním přítomných a
zjištěním, že je přítomno 6 (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: František Nepraš, Martina Kadeřábková

3.3.

Schválení programu schůze zastupitelstva konané dne 1. 2. 2019.
Zastupitelstvo schvaluje program schůze konané dne 1.2. 2019.

3.4.

Rozpočtové opatření č. 1
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č.1.

3.5.

Stanovisko k zaslanému návrhu havarijního plánu zemědělského podniku TEMOS
spol. s.r.o. Přestavlky u Čerčan.
Zastupitelstvo bylo seznámeno se zprávou a souhlasí s návrhem havarijního plánu
zemědělského podniku TEMOS spol. s.r.o.

3.6.

Podaná dotace na „Knihovní fond obecních knihoven“ z Programu 2019 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury
a obnovy památek.
Zastupitelstvo obce Kozmice bere na vědomí podání žádosti o dotaci na „Knihovní
fond obecních knihoven“ z Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek.

3.7.

Podaná dotace z programu Podpora obnovy a rozvoje – Podpora obnovy
místních komunikací – komunikace ke hřbitovu
Zastupitelstvo obce Kozmice bere na vědomí podání žádosti o dotaci z programu
„Podpora obnovy a rozvoje – Podpora obnovy místních komunikací“ – komunikace ke
hřbitovu.

3.8.

Rozhodnutí o vypsání zadávacího řízení na projektovou dokumentaci na akci
„Kozmice – vodovod“ a „Kozmice kanalizace a ČOV“.
Zastupitelstvo obce schválilo vypsání zadávacího řízení (Poptávkové řízení pro
společné povolení“) na projektovou dokumentaci na akci „Kozmice – vodovod“ a
„Kozmice“ kanalizace a ČOV“.

3.9.

Projednání převzetí inženýrských sítí v nové zástavbě „Skalka“.
Zastupitelstvo obce Kozmice bere na vědomí převzetí inženýrských sítí v nové
zástavbě „Skalka“.
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3.10. Žádost od BACKER COMPUTER s.r.o. o umístění telekomunikační technologie v areálu
hřbitova na budově.
Zastupitelstvo obce souhlasí s umístěním telekomunikačních technologií BACKER
COMPUTER s.r.o. v areálu hřbitova (na budově) v ceně 12. 000,- Kč / rok bez DPH.
3.11. Žádost od RUAH o.p.s. o finanční příspěvek na rok 2019.
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s finančním příspěvkem společnosti RUAH o.p.s.
rok 2019.
3.12. Projednání opravy pomníku na návsi (nová krycí deska, zlacení písma, vyspárování
žulových haklíků, očištění a impregnace pomníku).
Zastupitelstvo obce souhlasí s opravou pomníku na návsi (nová krycí deska, zlacení
písma, vyspárování žulových haklíků, očištění a impregnace pomníku).

3.13. Smlouva o zřízení služebnosti na vedení kanalizace z ČOV z č. p. 24 v obci Kozmice.
Zastupitelstvo obce Kozmice schvaluje zřízení služebnosti na vedení
kanalizace z ČOV z č.p. 24 v obci Kozmice po zapracování připomínek do smlouvy
ze strany obce (cena za bm, ochranné pásmo, aj.).
3.14. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu
elektrické přípojky Rousínov – kNN – p.č.1610 stavebník pan L.B.
Zastupitelstvo obce Kozmice schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí na stavbu elektrické přípojky Rousínov – kNN – p.č. 1610
3.15.

Posílení vrtu
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na posílení vrtu z Národní
programu životního prostředí. Je možno žádat o dotaci na vyhledání místa
pro nový vodní zdroj, vybudování hydrogeologického vrtu a jeho připojení do
vodovodní soustavy obce.

3.16. Strategie obce - aktualizace
Zastupitelstvo obce Kozmice schvaluje aktualizaci Strategie obce „Kozmice 2020“.
3.17. Pamětní deska
Zastupitelstvo obce bere na vědomí provedení oprav: zlacení písma, zabroušení
stran, osazení nových bočních nohou. Umístěna na pozemek k pomníku padlích.

3.18. Vyhlášení výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2019 Ministerstvem pro
místní rozvoj, program Podpora obnovy a rozvoje venkova – dotační titul: 117d8210G
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci do programu DT 117d8210G
– Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů na obnovu hřbitovní zdi v obci
Kozmice.
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3.19. Zpracování a podání žádostí o dotaci
Zpracováním žádosti, kompletace a podání žádosti o dotaci z MMR, programu
117d8210 -Obnova drobných sakrálních staveb a obnova hřbitovů schvaluje firmu
G-PROJECT, s.r.o. Starostku obce pověřuje podpisem smlouvy.
Zpracováním žádosti, kompletace dokumentů a podání žádosti o dotaci z Národního
programu životního prostředí na vybudování hydrogeologického vrtu schvaluje firmu
TERRA BONA o.p.s. Starostku obce pověřuje podpisem smlouvy.

3.20. Bezúplatné nabytí pozemků v Kácově Lhotě od Středočeského kraje, pozemky pod
komunikacemi.
Zastupitelstvo bere na vědomí bezúplatné nabytí pozemků v Kácově Lhotě
od Středočeského kraje, č. 089 - 16/2018/ZK.
3.21. Podaná dotace – MMR multifunkční hřiště
Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí podání žádosti z programu MMR
117d8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku na
multifunkční hřiště na ploše sportovního a volnočasového areálu.

3.22. Ceny vodné a stočné, vyvěšení kalkulace.
Zastupitelstvo obce projednalo a navrhuje ceny vodného a stočného platné na další
zúčtovací období od 4/2019 do 3/2020 ve výši:
- Vodné: 52,00 Kč
- Stočné: 38,00 Kč

3.23. Příští zastupitelstvo
Zastupitelstvo obce schválilo příští zasedání zastupitelstva dne 6.3.2019 v 19:00 hod.

V Kozmicích dne 1. 2. 2019
Helena Matoušková
starostka obce
Vyvěšeno na úřední desce dne: 11. 02. 2019
Sejmuto dne:
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