Zápis č. 3/2019
ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice konaného dne 5. 4. 2019
v zasedací místnosti OÚ Kozmice, od 19:00 hodin
Přítomni: starostka obce Helena Matoušková, místostarosta obce Radek Krupa, členové ZO
Martin Papež, Martina Posoldová,
Luboš Sládek (příchod 19:12 hod.)
Omluveni: Martina Kadeřábková, František Nepraš

1. Program zasedání
1.1. Zahájení zasedání.
1.2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
1.3. Schválení programu schůze zastupitelstva konané dne 5. 4. 2019.
1.4. Záměr č.3/2019
1.5. Výzva k dodržování výsledků platného a závazného referenda novým zastupitelstvem obce,

1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

žádost o vydání opětovného závazného stanoviska. Shodné znění textu podaný od P.G., A.
G., V. G., I. Ř., a R. Ř.
Plán rozvoje sportu.
Doplnění smlouvy se spol. BACKER COMPUTER s.r.o. umístění telekomunikační technologie.
Určení ceny pro odkup pozemku do vlastnictví obce Kozmice
Doplnění přípravy a podání žádosti o dataci na odbahnění rybník „Velký“ v Kozmicích.
Podání žádosti o nabídku pozemků, zveřejněnou Státním pozemkovým úřadem.
Doplnění programu:

1.11. Doplnění k realizaci akce žádosti o dotaci na zabezpečení péče o válečné hroby.
Poskytovatel programu 107290 – Zachování a obnova historických hodnot I,
Česká republika – Ministerstvo obrany
1.12. Valná hromada DSO BENE – BUS, konaná dne 1. 4. 2019
1.13. Uzavření rámcové partnerské smlouvy o členství v místní akční skupině Posázaví.
1.14. Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.
1.15. Uzavření dohody o provedení práce údržba zeleně v obci Kozmice.

2. Průběh zasedání podle jednotlivých bodů programu
2.1. Zahájení zasedání
Zasedání zahájila v 19:08 starostka obce Helena Matoušková přivítáním přítomných
a zjištěním, že jsou přítomni 4 (čtyři) členové, 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, Martin Papež
Hlasování:
počet hlasů pro – 4
počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0
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2.3.

Schválení programu schůze zastupitelstva konané dne 5. 4. 2019
Zastupitelstvo schválilo program schůze konané dne 5. 4. 2019
Hlasování:
počet hlasů pro – 4
počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0
Příchod zastupitele obce Kozmice – Luboš Sládek (19:12).

2.4.

Záměr č. 3/2019
Zastupitelstvo obce Kozmice projednalo záměr č. 3/2019, na směnu pozemků mezi
obcí a paní M.B. Záměr vyvěšen dne 19.3.2019 a sejmut dne 5.4.2019, hodnota
směňovaných pozemků 150,- Kč/m². Zastupitelstvo pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5
počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0

2.5.

Výzva k dodržování výsledků platného a závazného referenda novým zastupitelstvem obce,
žádost o vydání opětovného závazného stanoviska.
Dne 12.3.2019 zastupitelstvo obce Kozmice obdrželo výzvu k dodržování výsledků platného
a závazného referenda novým zastupitelstvem obce s žádostí o vydání opětovného
závazného stanoviska. Shodné znění textu podaný od P.G., A. G.,V. G., I. Ř., a R. Ř.
Přítomní byli seznámeni s vypořádáním se námitek k ÚP č. 3, resp. návrhem odpovědi
stěžovatelům.

2.6.

Plán rozvoje sportu.
Na základě § 6, zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, obec zpracovává
v samostatné působnosti pro své území, plán rozvoje sportu v obci a zajišťuje jeho
provádění. Zastupitelstvu obce byl předložen ke schválení Plán rozvoje sportu
2019 – 2028.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5
počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0

2.7.

Doplnění smlouvy se spol. BACKER COMPUTER s.r.o. umístění telekomunikační
technologie.
Zastupitelstvo projednalo a doplnilo a odsouhlasilo připomínky právního zástupce
obce Kozmice. Zastupitelstvo pověřuje starostku podpisem smlouvy.

Hlasování:
počet hlasů pro – 5

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0
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2.8.

Určení ceny pro odkup pozemku do vlastnictví obce Kozmice
Zastupitelstvo obce Kozmice projednalo výši ceny pro odkup pozemků do
vlastnictví obce Kozmice. Cena stanovena nebyla

2.9.

Doplnění přípravy a podání žádosti o dataci na odbahnění rybník „Velký“ v Kozmicích.
Zastupitelstvo obce Kozmice projednalo a schválilo přípravu realizace a podání
žádosti o dotaci na odbahnění rybník „Velký“ v Kozmicích. V případě získání dotace
obec realizuje a dofinancuje akci z vlastních zdrojů. Podání žádosti o dotaci na Mze
případně na MŽP.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

2.10. Podání žádosti o nabídku pozemků, zveřejněnou Státním pozemkovým úřadem.
Zastupitelstvo obce Kozmice projednalo a odsouhlasilo podání žádosti o nabídku
pozemků, zveřejněnou Státním pozemkovým úřadem dne 8.3.2019
Hlasování:
počet hlasů pro – 4

počet hlasů proti – 1

počet nehlasujících – 0

2.11. Doplnění záměru k realizaci akce žádosti o dotaci na zabezpečení péče o válečné
hroby, poskytovatel programu 107290 – Zachování a obnova historických hodnot I,
Česká republika – Ministerstvo obrany.
Zastupitelstvo obce Kozmice projednalo a schválilo investiční záměr na realizaci akce.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

2.12. Valná hromada DSO BENE – BUS, konaná dne 1. 4. 2019
Zastupitelstvo obce Kozmice bylo seznámeno s konáním valné hromady DSO BENE –
BUS. Program zasedání: kontrola usnesení VH ze dne 27. 11. 2018, projednání
a schválení závěrečného účtu, účetní závěrky za rok 2018, projednání a schválení
rozpočtového opatření č.1 ke schválenému rozpočtu na rok 2019, smluvní zajištění
dopravní obslužnosti mezi DSO BENE – BUS a IDSK (Integrovaná doprava
Středočeského kraje) a příprava na integraci dopravy do PID ( Pražská integrovaná
doprava), uzavření smlouvy o dílo s J. Vachtlem.
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2.13. Uzavření rámcové partnerské smlouvy o členství v místní akční skupině Posázaví.
Zastupitelstvo obce Kozmice, bylo se seznámeno s průběhem jednání programového
výboru MAS ze dne 2. dubna 2019. Při projednání bodu programu č.2 Místní akční
skupina/ orgány, schválil přistoupení Obce Kozmice za partnera místní akční skupiny.

Hlasování:
počet hlasů pro – 5

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících –0

2.14. Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.
Zastupitelstvo obce Kozmice projednalo příspěvek na provoz ve výši 3 000,- kč.
Hlasování:
počet hlasů pro – 1

počet hlasů proti – 2

počet nehlasujících – 2

2.15. Uzavření dohody o provedení práce údržba zeleně v obci Kozmice.
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje uzavření dohody o provedení práce
s členem zastupitelstva panem L.S. na údržbu veřejné zeleně v obci Kozmice.
Hlasování:
počet hlasů pro – 4

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 1

V Kozmicích dne 5. 4. 2019

Zapsal: Radek Krupa

Helena Matoušková
starostka obce

Ověřovatelé zápisu:

Martina Posoldová

Martin Papež
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Usnesení č. 3/2019 zastupitelstva obce Kozmice ze dne 5. 4. 2019
3.1.

Zahájení zasedání
Zasedání zahájila starostka obce Helena Matoušková přivítáním přítomných a
zjištěním, že jsou přítomni 4 (čtyři) členové, tudíž zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starostka zároveň předložila zastupitelstvu ke schválení výše uvedený program
zasedání. Příchod zastupitele obce Kozmice – Luboš Sládek (19:12).

3.2.

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zapisovatel: Radek Krupa
Ověřovatelé: Martin Papež, Martina Posoldová

3.3.

Schválení programu schůze zastupitelstva konané dne 5.4.2019
Zastupitelstvo schválilo program schůze konané dne 5. 4. 2019

3.4.

Záměr č.3/2019
Zastupitelstvo obce Kozmice schválilo záměr č. 3/2019, na směnu pozemků mezi
obcí a paní M.B. Záměr vyvěšen dne 19.3.2019 a sejmut dne 5.4.2019.
Hodnota směňovaných pozemků 150,- Kč/m². Zastupitelstvo pověřuje starostku
podpisem smlouvy.

3.5.

Výzva k dodržování výsledků platného a závazného referenda novým zastupitelstvem obce,
žádost o vydání opětovného závazného stanoviska. Shodné znění textu podaný od P.G., A. G.,
V. G., I. Ř., a R. Ř.
Zastupitelstvo obce Kozmice bylo seznámeno s výzvou k dodržování výsledků platného a
závazného referenda novým zastupitelstvem obce, žádost o vydání opětovného závazného
stanoviska, shodné znění textu podaný od P.G., A. G., V. G., I. Ř., a R. Ř, a dále bylo
seznámeno s vypořádáním se námitek k ÚP Změna č. 3, resp. návrhem odpovědi
stěžovatelům. Zastupitelstvo bere na vědomí.

3.6.

Plán rozvoje sportu.
Zastupitelstvo obce Kozmice schválilo Plán rozvoje sportu 2019-2028.

3.7.

Doplnění smlouvy se spol. BACKER COMPUTER s.r.o. umístění telekomunikační
technologie.
Zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo připomínky právního zástupce
obce Kozmice. Pověřuje starostku podpisem smlouvy.

3.8.

Určení ceny pro odkup pozemků do vlastnictví obce Kozmice

Zastupitelstvo obce Kozmice nestanovilo výši ceny pro odkup pozemků do
vlastnictví obce Kozmice.
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3.9.

Doplnění přípravy a podání žádosti o dataci na odbahnění rybník „Velký“ v Kozmicích.

Zastupitelstvo obce Kozmice schválilo přípravu realizace a podání žádosti o dotaci
na odbahnění rybník „Velký“ v Kozmicích. V případě získání dotace obec realizuje a
dofinancuje akci z vlastních zdrojů. Podání žádosti o dotaci na Mze případně na MŽP

3.10. Podání žádosti o nabídku pozemků, zveřejněnou Státním pozemkovým úřadem.
Zastupitelstvo obce Kozmice schválilo podání žádosti o nabídku pozemků,
zveřejněnou Státním pozemkovým úřadem.
3.11. Doplnění záměru k realizaci akce žádosti o dotaci na zabezpečení péče o válečné
hroby, poskytovatel programu 107290 – Zachování a obnova historických hodnot I,
Česká republika – Ministerstvo obrany.
Zastupitelstvo obce Kozmice schválilo investiční záměr na realizaci akce.
3.12. Valná hromada DSO BENE – BUS, konaná dne 1.4.2019
Zastupitelstvo obce Kozmice bylo seznámeno s návrhy usnesení a bere na vědomí.
3.13. Uzavření rámcové partnerské smlouvy o členství v místní akční skupině Posázaví.
Zastupitelstvo obce Kozmice, bere ne vědomí průběhem jednání programového
výboru MAS ze dne 2. dubna 2019. Při projednání bodu programu č.2 Místní akční
skupina/ orgány, schvaluje přistoupení Obce Kozmice za partnera místní akční
skupiny.
3.14. Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.
Zastupitelstvo obce Kozmice neschválilo příspěvek na provoz Linky bezpečí, z.s.
3.15. Uzavření dohody o provedení práce údržba zeleně v obci Kozmice.
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dohody o provedení práce s členem
zastupitelstva panem L.S. na údržbu veřejné zeleně v obci Kozmice.
Konání příštího zastupitelstva od 17. 5. 2019 od 19.00 hod.

V Kozmicích dne 05. 04. 2019

Helena Matoušková
starostka obce

Zveřejněno dne:
Sejmuto dne:

11 .04. 2019
………………………………….
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