Zápis č. 2/2019
ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice konaného dne 6. 3. 2019
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, Martin Papež (od
19:25)
omluveni: Martina Kadeřábková
hosté: Ing. Jaromír Hrdlička
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 6. 3. 2019.
Záměr č.1/2019 bezúplatné nabytí inženýrských sítí v rozsahu splašková a dešťová
kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, vrtaná studna HV2 v lokalitě „ Na Skalce“ do
vlastnictví obce Kozmice.
Záměr č.2/2019 o bezúplatné nabytí pozemků pod chodníkem v obci Kozmice
od Středočeského kraje, dle geometrického plánu.
Interní směrnice 1/2019
Rozpočtové opatření č. 2
Určení ceny vodného a stočného
Fond rezerv na obnovu vodovodu a kanalizace
Uzavření smlouvy se společností BACKER COMPUTER, s.r.o., umístění technologie pro
přenos internetového signálu.
Podaní žádosti o dotaci na zabezpečení péče o válečné hroby. Poskytovatel programu
107290 – Zachování a obnova historických hodnot I, Česká republika – Ministerstvo
obrany.
Příprava a podaní žádosti o dotaci z Ministerstva zemědělství na odbahnění „ Velkého
rybníku“ u kostela v Kozmicích .
Ukončení nájemní smlouvy obecních pozemků (závodiště) s AMK Kozmice.
Herní prvky Kácova Lhota.
Obecní zeleň

Průběh zasedání podle jednotlivých bodů programu
2.1

Zahájení zasedání
Zasedání zahájila starostka obce Helena Matoušková přivítáním přítomných a
zjištěním, že je přítomno pět (5), od 19:25 šest (6) členů – Martin Papež, tudíž
zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starostka zároveň předložila zastupitelstvu ke schválení výše uvedený program
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2.2

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zapisovatel: Radek Krupa
Ověřovatelé: Martina Posoldová, Luboš Sládek
Hlasování:
počet hlasů pro – 5

2.3.

počet nehlasujících – 0

Schválení programu schůze zastupitelstva konané dne 06.03.2019
Zastupitelstvo schvaluje program schůze konané dne 06.03.2019.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5

2.4.

počet hlasů proti – 0

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

Záměr č.1/2019 bezúplatné nabytí inženýrských sítí v rozsahu splašková a dešťová
kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, vrtaná studna HV2 v lokalitě „ Na Skalce“ do
vlastnictví obce Kozmice
Zastupitelstvo projednalo záměr č. 1/2019 bezúplatné nabytí inženýrských sítí
v rozsahu splašková a dešťová kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, vrtaná studna
HV2 v lokalitě „Na Skalce“ do vlastnictví obce Kozmice.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

Příchod: zastupitel obce pan Martin Papež v 19:25 hod
2.5.

Záměr č.2/2019 žádost o bezúplatné nabytí pozemků pod chodníkem v obci Kozmice
od Středočeského kraje, dle geometrického plánu.
Zastupitelstvo projednalo žádost o bezúplatné nabytí pozemků pod chodníkem v obci
Kozmice od Středočeského kraje, dle geometrického plánu.
Hlasování:
počet hlasů pro – 6
počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0

2.6.

Interní směrnice 1/2019
Zastupitelstvo projednalo Interní směrnici č. 1/2019
Hlasování:
počet hlasů pro – 6
počet hlasů proti –
počet nehlasujících –

2.7.

Rozpočtové opatření č.2
Zastupitelstvo projednalo Rozpočtové opatření č. 2
Hlasování:
počet hlasů pro – 6
počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0

2.8.

Určení ceny vodného a stočného
Zastupitelstvo projednalo porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a
stočné. Kalkulace byla vyvěšena dne 01.02.2019. Po upozornění z Ministerstva
zemědělství z odboru dozoru a regulace vodáren nedostatečnou tvorbu prostředků
na obnovu vodovodů a kanalizací (VaK) je k cenové kalkulaci připočtena částka ve
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výši 4% na obnovu Vak. Navržené ceny vodného a stočného na další zúčtovací období
od 4/2019 do 3/2020 byly určeny ve výši:
-Vodné: 52,00 Kč
- Stočné: 37,00 Kč
Hlasování:
počet hlasů pro – 5
2.9.

počet hlasů proti – 1

počet nehlasujících – 0

Fond rezerv na obnovu vodovodu a kanalizace
Na základě doručené výzvy vlastníkům vodovodu od Ministerstva zemědělství ČR
(déle Mze), odboru dozoru a regulace vodárenství musí dle zákona č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích, každý vlastník má vytvořit fond na obnovu a rozvoj
vodovodu a kanalizace z důvodu vytváření dostatečných prostředků na obnovu
infrastruktury. Dle uvedené výzvy, při posuzování vytvořených prostředků na obnovu
(Mze bralo průměrnou hodnotu prostředků na obnovu vytvořených v období 2009 –
2016) je požadována výše minimálních prostředků na obnovu, které chybějí na
kanalizaci - 63 000,- Kč a vodovod 22 000,- Kč.
Zastupitelstvo projednalo vytvoření fondu na obnovu vodovodu a kanalizace, na
tvoření potřebné rezervy.
Hlasování:
počet hlasů pro – 6

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

2.10. Uzavření smlouvy se společností BACKER COMPUTER,s.r.o., umístění technologie pro
přenos internetového signálu.
Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí připomínky právního zástupce obce
Kozmice.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 1

2.11. Podaní žádosti o dotaci na zabezpečení péče o válečné hroby. Poskytovatel programu
107290 – Zachování a obnova historických hodnot I, Česká republika – Ministerstvo
obrany.
Zastupitelstvo projednalo podání žádosti o dotaci na zabezpečení péče o válečné
hroby. Poskytovatel programu 107290 – Zachování a obnova historických hodnot I,
Česká republika – Ministerstvo obrany
Hlasování:
počet hlasů pro – 5
počet hlasů proti – 1
počet nehlasujících – 0
2.12. Příprava a podaní žádosti o dotaci z Ministerstva zemědělství na odbahnění „ Velkého
rybníku u kostela v Kozmicích .
Zastupitelstvo projednalo přípravu a podaní žádosti o dotaci z Ministerstva
zemědělství ČR na odbahnění „ Velkého rybníka“ u kostela v Kozmicích.
Hlasování:
Počet hlasů pro – 6

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0
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2.13. Ukončení nájemní smlouvy obecních pozemků (závodiště) s AMK Kozmice.
Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy
obecních pozemků (závodiště) s AMK Kozmice ke dni 28.2.2019
Hlasování:
počet hlasů pro – 6

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

2.14. Herní prvky Kácova Lhota.
Zastupitelstvo projednalo pořízení herních prvků pro děti.
Hlasování:
počet hlasů pro – 4

počet hlasů proti – 1

počet nehlasujících – 1

2.15. Obecní zeleň
Zastupitelstvo projednalo žádost od pana M.P. na ošetření stromů rostoucí na
obecním pozemku parc. č. 31/1 v obci Kozmice. Obec zajistí nápravu.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 1

V Kozmicích dne 6. 3. 2019

Zapsal: Radek Krupa
místostarosta obce

Ověřovatelé zápisu:
Martina Posoldová

Helena Matoušková
starostka obce

Luboš Sládek
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Usnesení č. 2/2019 zastupitelstva obce Kozmice ze dne 6. 3. 2019
3.1.

Zahájení zasedání.
Zasedání zahájila starostka obce Helena Matoušková přivítáním přítomných a
zjištěním, že je přítomno pět (5) členů, od 19:25 6 (šest) členů – příchod Martin
Papež, 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, Luboš Sládek

3.3.

Schválení programu schůze zastupitelstva konané dne 6. 3. 2019.
Zastupitelstvo schvaluje program schůze konané dne 6. 3. 2019.

3.4.

Záměr č.1/2019 bezúplatné nabytí inženýrských sítí v rozsahu splašková a dešťová
kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, vrtaná studna HV2 v lokalitě „ Na Skalce“
do vlastnictví obce Kozmice.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo bezúplatné nabytí inženýrských sítí v rozsahu
splašková a dešťová kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, vrtaná studna HV2
v lokalitě „Na Skalce“ do vlastnictví obce Kozmice.

3.5.

Záměr č.2/2019 o bezúplatné nabytí pozemků pod chodníkem v obci Kozmice
od Středočeského kraje, dle geometrického plánu.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost o bezúplatné nabytí pozemků pod
chodníkem v obci Kozmice od Středočeského kraje, dle geometrického plánu.

3.6.

Interní směrnice 1/2019
Zastupitelstvo projednalo a schválilo Interní směrnici č. 1/2019

3.7.

Rozpočtové opatření č.2
Zastupitelstvo projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č.2.

3.8.

Určení ceny vodného a stočného
Zastupitelstvo schválilo ceny vodného a stočného na další zúčtovací období od
4/2019 do 3/2020 ve výši:
-Vodné: 52,00 Kč
- Stočné: 37,00 Kč
Fond rezerv na obnovu vodovodu a kanalizace
Zastupitelstvo projednalo a schválilo vytvoření fondu na obnovu vodovodu a
kanalizace.

3.9.

3.10. Uzavření smlouvy se společností BACKER COMPUTER,s.r.o., umístění technologie pro
přenos internetového signálu.
Zastupitelstvo projednalo a doporučilo starostce obce doplnit smlouvu se
společností BACKER COMPUTER, s.r.o. dle připomínek právního zástupce obce
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Kozmice.
3.11. Podaní žádosti o dotaci na zabezpečení péče o válečné hroby. Poskytovatel programu
107290 – Zachování a obnova historických hodnot I, Česká republika – Ministerstvo
obrany.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na zabezpečení péče o
válečné hroby. Poskytovatel programu 107290 – Zachování a obnova historických
hodnot I, Česká republika – Ministerstvo obrany.
3.12. Příprava a podaní žádosti o dotaci z Ministerstva zemědělství na odbahnění „Velkého
rybníka“ u kostela v Kozmicích.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo přípravu a podaní žádosti o dotaci z
Ministerstva zemědělství na odbahnění „ Velkého rybníka“ u kostela v Kozmicích.
3.13. Ukončení nájemní smlouvy obecních pozemků (závodiště) s AMK Kozmice.
Zastupitelstvo bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy obecních pozemků
(závodiště) s AMK Kozmice k 28. 2. 2019.
3.14. Herní prvky Kácova Lhota.
Zastupitelstvo projednalo a souhlasí s pořízením herních prvků pro děti.
3.15. Obecní zeleň
Zastupitelstvo projednalo dopis od pana M.P. na ošetření stromů rostoucí na
obecním pozemku parc. č. 31/1 v obci Kozmice. Obec zajistí nápravu.

Příští zastupitelstvo
Zastupitelstvo obce schválilo příští zasedání zastupitelstva obce dne 5. 4.2019
v 19:00 hod.

V Kozmicích dne 6. 3.2019
Helena Matoušková
starostka obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 8. 3.2019
Sejmuto dne:
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