Zápis č. 5/2019
ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice konaného dne 20. 6. 2019
v zasedací místnosti OÚ Kozmice, od 19:00 hodin
Přítomni: starostka obce Helena Matoušková, místostarosta Radek Krupa
členové ZO Martina Kadeřábková, František Nepraš, Martin Papež
omluveni: Martina Posoldová, Luboš Sládek

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.

Zahájení zasedání.
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Schválení programu schůze zastupitelstva dne 20. 6. 2019.
Vydání územního plánu Kozmice.
Vydání Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací.
Vydání směrnice pro tvorbu a čerpání finančních prostředků na financování
vodovodů a kanalizace.
Záměr č.5/2019.
Rozpočtové opatření č. 4.
Dělení pozemku 212/1 dle geometrického plánu.
Schválení poskytnutí dotace Středočeského kraje – knihovní fond a uzavření
veřejnoprávní smlouvy.
Podání dotace ze Středočeského Fondu obnovy venkova pro rok 2017 – 2020 na
realizaci veřejného rozhlasu.
Předložení, závěrečné vyhodnocení dotace ÚP Kozmice.
Bikrosová trať – obnova.

Doplnění programu
1.14. Uzavření smlouvy mezi obcí Kozmice a Městem Benešov o poskytnutí příspěvku na
provozování Měření okamžité a úsekové rychlosti.
1.15. Pošta Partner.
1.16. Dotace podané na MMR: oprava hřbitovní zdi, komunikace ke hřbitovu, multifunkční
hřiště nebyly přidělené. Vyhlášení výzev na podzim letošního roku.
1.17. Zřízení dětské skupiny.
1.18. Úprava plochy hřiště na pozemku 209/11, 209/14, 209/15.
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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) zastupitelé, tudíž zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starostka zároveň předložila zastupitelstvu ke schválení výše uvedený program.

2.2

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zapisovatel: Radek Krupa
Ověřovatelé: František Nepraš, Martina Kadeřábková
Hlasování:
počet hlasů pro – 5

2.3.

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

Schválení programu schůze zastupitelstva konané dne 20. 6. 2019
Zastupitelstvo schvaluje program schůze konané dne 20. 6. 2019.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5 počet hlasů proti – 0 počet nehlasujících – 0

2.4.

Vydání územního plánu
Zastupitelstvo projednalo vydání územního plánu Kozmice.
I.
zrušuje vyhlášku obce Kozmice č. 1/2000, nabytí účinnosti dnem 6.5.2000, kterou
se vyhlašuje závazná část územního plánu obce Kozmice včetně jejích změn č. 1 č.
2 a č. 3 (vydáním nového územního plánu pozbývá platnost předcházející územně
plánovací dokumentace schválená usnesením Zastupitelstva obce Kozmice dne
14.4.2000 včetně všech změn vydaných k této dokumentaci);
II.

bere na vědomí „Překládací zprávu k územního plánu (dále též „ÚP“) Kozmice“;

III.

rozhodlo o námitkách
uplatněných ve smyslu ustanovení § 52 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, rozhodnutí je součástí Odůvodnění ÚP Kozmice, kapitoly
O. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění;

IV.

souhlasí
se závěry vyhodnocení připomínek dle Odůvodnění ÚP Kozmice, kapitoly
P. Vyhodnocení připomínek;
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V.

ověřilo, na základě kapitol textové části odůvodnění územního plánu soulad
s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona, že zpracovaná dokumentace není
v rozporu:
1. s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1,
2. s územně plánovací dokumentací vydanou krajem – se Zásadami územního
rozvoje Středočeského kraje, ve znění Aktualizace č. 1 a Aktualizace č. 2,
3. s výsledkem řešení rozporů (rozpor nebyl řešen),
4. se stanovisky dotčených orgánů,
5. se stanoviskem krajského úřadu ze dne 11.9.2018;

VI.

schvaluje a vydává územní plán Kozmice (projektant Ing. arch. Jaroslav Sixta,
autorizovaný architekt ČKA 00 876) formou opatření obecné povahy,
dokumentace 05/2019;

VII.

ukládá pořizovateli:
1. zajistit po nabytí účinnosti ÚP Kozmice povinnosti vyplývající z ustanovení
§ 165 stavebního zákona a z § 14 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,
2. zaslat registrační list Krajskému úřadu Středočeského kraje ve smyslu
ustanovení § 162 stavebního zákona.

Hlasování:
počet hlasů pro – 4 počet hlasů proti – 0

2.5.

Vydání Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací.
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Plán financování obnovy vodovodů a
kanalizací
Hlasování:
počet hlasů pro – 4

2.6.

počet nehlasujících – 1

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 1

Vydání směrnice pro tvorbu a čerpání finančních prostředků na financování vodovodů
a kanalizací
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje vydání směrnice pro tvorbu a čerpání finančních
prostředků na financování vodovodů a kanalizací
Hlasování:
počet hlasů pro – 5

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0
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2.7.

Záměr obce Kozmice č.5/2019
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje záměr obce Kozmice č. 5/2019, koupi
nemovitého majetku do jejího vlastnictví. Pozemek parc.č.1357/12, druh pozemku
ostatní plocha, využití ostatní komunikace o výměře 216 m² v k.ú. Kozmice u
Benešova za cenu 120,- Kč/m².
Hlasování:
počet hlasů pro – 4

2.8.

počet hlasů proti – 0

Rozpočtové opatření č. 4
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 4, příloha č.1
Hlasování:
počet hlasů pro – 5 počet hlasů proti – 0

2.9.

počet nehlasujících – 1

počet nehlasujících – 0

Dělení pozemku 212/1 dle geometrického plánu
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje dělení pozemku 212/1 dle geometrického plánu
č. 516-2/2018, vyhotoveným Ing. Ondřejem Macourkem.
Hlasování:
počet hlasů pro – 4 počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 1

2.10. Schválení poskytnutí dotace Středočeského kraje – knihovní fond a uzavření
veřejnoprávní smlouvy.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo přijetí dotace Středočeského kraje – knihovní
fond a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

2.11. Dotace ze Středočeského Fondu obnovy venkova pro rok 2017–2020 na realizaci
veřejného rozhlasu.
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje podání dotace ze Středočeského Fondu
obnovy venkova pro rok 2017 – 2020 na realizaci veřejného rozhlasu.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících –0
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2.12. Předložení, závěrečné vyhodnocení dotace ÚP Kozmice
Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí předložení Závěrečné vyhodnocení akce:
Územní plán Kozmice na MMR k 30. 6. 2019.

2.13. Bikrosová trať - obnova
Zastupitelstvo projednalo a souhlasí s podporou obnovy bikrosové trati Kozmice vč.
geometrické zaměření, studie, projekt.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

2.14. Uzavření smlouvy mezi obcí Kozmice a Městem Benešov o poskytnutí příspěvku na
provozování Měření okamžité a úsekové rychlosti.
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje (s připomínkami) uzavření smlouvy mezi obcí
Kozmice a Městem Benešov o poskytnutí příspěvku na provozování Měření okamžité
a úsekové rychlosti (pořízení licencí) a pověřuje starostku doplněním připomínek do
smlouvy.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5 počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

2.15. Pošta partner
Zastupitelstvo bylo seznámeno s postojem Česka pošta, s.p. o dalším provozu
poštovního úřadu v obci.

Hlasování:
počet hlasů pro – 5

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

2.16. Dotace z MMR: oprava hřbitovní zdi, komunikace ke hřbitovu a multifunkční hřiště
Zastupitelstvo bylo seznámeno, že dne 18.6.2019 byly zveřejněny výsledky
dotací z MMR - oprava hřbitovní zdi, komunikace ke hřbitovu a multifunkční hřiště.
Obci Kozmice nebyly poskytnuty žádné dotace. Více na stránkách
https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Program-Podpora-rozvojeregionu-2019/Podprogram-Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova

Obci Kozmice nebyla vyřazena žádná z podaných žádostí, všechny splňovaly
požadované náležitosti.
2.17. Zřízení dětské skupiny.
Zastupitelstvo projednalo informace k dětské skupině na území obce. Dle kalkulace
nákladů provozu DS a MŠ, je ekonomicky pro rodiče i pro obec výhodnější zřízení
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MŠ. DS neřeší předškolní vzdělávání. Každopádně stojíme před řešením prostor pro
dané záměry. Obec neplánuje z ekonomických důvodů zřídit DS, nemáme výhrady
k zřízení a provozování DS na území obce jiným subjektem a jsme otevřeni pro
jednání.

2.18. Úprava plochy hřiště na pozemku 209/11, 209/14, 209/15.
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje s úpravou plochy hřiště na pozemcích 209/11,
209/14, 209/15.
Hlasování:
počet hlasů pro – 4

počet hlasů proti – 1

počet nehlasujících – 0

V Kozmicích dne 20. 6. 2019

Zapsal: Radek Krupa
místostarosta obce

Helena Matoušková
starostka obce

Ověřovatelé zápisu:

František Nepraš

Martina Kadeřábková

Zveřejněno dne 26. 6. 2019
Sňato dne………………………

6

Usnesení č. 5/A/2019 zastupitelstva obce Kozmice ze dne 20. 6. 2019
3.1.

Zahájení zasedání.
Zasedání zahájila starostka obce Helena Matoušková přivítáním přítomných a
zjištěním, že je přítomno pět (5) 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 20. 6. 2019.
Zastupitelstvo schvaluje program schůze konané dne 20. 6. 2019.

3.4.

Vydání územního plánu Kozmice
Schvaluje. Samostatné usnesení 5/B/2019.

3.5.

Vydání plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací
Zastupitelstvo obce schvaluje plán financování obnovy vodovodů a
kanalizací

3.6.

Vydání směrnice pro tvorbu a čerpání finančních prostředků na financování vodovodů
a kanalizací
Zastupitelstvo schvaluje vydání směrnice pro tvorbu a čerpání finančních prostředků
na financování vodovodů a kanalizací

3.7.

Záměr obce Kozmice č.5/2019
Zastupitelstvo schvaluje záměr č. 5/2019 koupi nemovitého majetku do jejího
vlastnictví. Pozemek parc.č.1357/12, druh pozemku ostatní plocha, využití ostatní
komunikace o výměře 216 m² v k.ú. Kozmice u Benešova za cenu 120,- Kč/m².

3.8.

Rozpočtové opatření č. 4
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 4, příloha č.1.

3.9.

Dělení pozemku 212/1 dle geometrického plánu
Zastupitelstvo schvaluje dělení pozemku 212/1 ve vlastnictví obce Kozmice dle
geometrického plánu č. 516-2/2018, vyhotoveným Ing. Ondřejem Macourkem.

3.10. Schválení dotace Středočeského kraje – knihovní fond a uzavření veřejnoprávní
smlouvy.

Zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace Středočeského kraje – knihovní
fond a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
3.11.

Dotace ze Středočeského Fondu obnovy venkova pro rok 2017–2020 na realizaci

veřejného rozhlasu.
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje podání dotace ze Středočeského Fondu
obnovy venkova pro rok 2017–2020 na realizaci veřejného rozhlasu
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3.12. Předložení, závěrečné vyhodnocení dotace ÚP Kozmice
Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí předložení ÚP Kozmice na MMR
k 30.6.2019
Závěrečné vyhodnocení akce: Územní plán Kozmice.
3.13. Bikrosová trať - obnova
Zastupitelstvo projednalo a souhlasí s podporou obnovy bikrosové trati Kozmice vč.
geometrické zaměření, studie, projekt.
3.14. Uzavření smlouvy mezi obcí Kozmice a Městem Benešov o poskytnutí příspěvku na
provozování Měření okamžité a úsekové rychlosti.
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje (s připomínkami) uzavření smlouvy mezi obcí
Kozmice a Městem Benešov o poskytnutí příspěvku na provozování Měření okamžité
a úsekové rychlosti a pověřuje starostku doplněním připomínek do smlouvy.
3.15.

Pošta partner

Zastupitelstvo bylo seznámeno s postojem Česka pošta, s.p. o dalším provozu
poštovního úřadu v obci.
3.16.

Dotace z MMR: oprava hřbitovní zdi, komunikace ke hřbitovu a multifunkční hřiště

Zastupitelstvo bylo seznámeno, že dne 18.6.2019 byly zveřejněny výsledky přidělení
dotací z MMR - oprava hřbitovní zdi, komunikace ke hřbitovu a multifunkční hřiště

3.17.

Zřízení dětské skupiny.

Zastupitelstvo projednalo informace k dětské skupině na území obce. Dle kalkulace
nákladů provozu DS a MŠ je ekonomicky pro rodiče i pro obec je výhodnější zřízení
MŠ. DS neřeší předškolní vzdělávání. Každopádně stojíme před řešením prostor pro
dané záměry. Obec neplánuje z ekonomických důvodů zřídit DS, nemáme výhrady
k zřízení a provozování DS na území obce jiným subjektem a jsme otevřeni pro
jednání.

3.18.

Úprava plochy hřiště na pozemku 209/11, 209/14, 209/15.
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje s úpravou plochy hřiště na pozemcích 209/11,
209/14, 209/15
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Usnesení č. 5/B/2019 zastupitelstva obce Kozmice ze dne 20. 6. 2019
Zastupitelstva obce Kozmice
ze dne 20.06.2019, číslo usnesení 5/B /2019
o vydání územního plánu Kozmice
Zastupitelstvo obce
I.

zrušuje vyhlášku obce Kozmice č. 1/2000, nabytí účinnosti dnem 6.5.2000, kterou
se vyhlašuje závazná část územního plánu obce Kozmice včetně jejích změn č. 1
č. 2 a č. 3 (vydáním nového územního plánu pozbývá platnost předcházející
územně plánovací dokumentace schválená usnesením Zastupitelstva obce
Kozmice dne 14.4.2000 včetně všech změn vydaných k této dokumentaci);

II.

bere na vědomí „Překládací zprávu k územního plánu (dále též „ÚP“) Kozmice“;

III.

rozhodlo o námitkách
uplatněných ve smyslu ustanovení § 52 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, rozhodnutí je součástí Odůvodnění ÚP Kozmice, kapitoly
O. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění;

IV.

souhlasí
se závěry vyhodnocení připomínek dle Odůvodnění ÚP Kozmice, kapitoly
P. Vyhodnocení připomínek;

V.

ověřilo, na základě kapitol textové části odůvodnění územního plánu soulad
s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona, že zpracovaná dokumentace není
v rozporu:
a. s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1,
b. s územně plánovací dokumentací vydanou krajem – se Zásadami územního
rozvoje Středočeského kraje, ve znění Aktualizace č. 1 a Aktualizace č. 2,
c. s výsledkem řešení rozporů (rozpor nebyl řešen),
d. se stanovisky dotčených orgánů,
e. se stanoviskem krajského úřadu ze dne 11.9.2018;

VI.

schvaluje a vydává územní plán Kozmice (projektant Ing. arch. Jaroslav Sixta,
autorizovaný architekt ČKA 00 876) formou opatření obecné povahy,
dokumentace 05/2019;

VII.

ukládá pořizovateli:
a. zajistit po nabytí účinnosti ÚP Kozmice povinnosti vyplývající z ustanovení
§ 165 stavebního zákona a z § 14 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,
b. zaslat registrační list Krajskému úřadu Středočeského kraje ve smyslu
ustanovení § 162 stavebního zákona.

V Kozmicích dne 20. 6.2019
Helena Matoušková
starostka obce
Vyvěšeno na úřední desce dne: 26. 6.2019
Sejmuto dne:
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Příloha č.1

IČO: 00232017 Opis rozpočtových opatření Období: 6/2019
Obec Kozmice Rozpočet v Kč
----------------------------------------------------------------------------------Su Au Uz Org Ka OdPa SpPo Zp Změna rozpočtu Text rozpočtu
...............................................................................
.....
Popis: 4 4 Datum: 20.06.2019 Druh: 1
Rozpočtové opatření č.4
231 10 00000 0000 00 0000 1340 000 5 000,00 Poplatky za TKO
231 10 00000 0000 00 3314 2111 000 590,00 Knihovna-poplatky
231 10 00000 0000 00 3314 5139 000 593,00 Knihovna-materiál
231 10 00000 0000 00 3399 5169 000 2 000,00 Kultura-služby
231 10 00000 0000 00 3399 5175 000 2 000,00 Kultura-pohoštění
231 10 00000 0000 00 3421 5139 000 29 000,00 Dětské hřiště-materiál
231 10 00000 0000 00 3421 5169 000 11 555,50 Dětské hřiště-služby
231 10 00000 0000 00 3421 6121 000 -180 000,00 Dětské hřiště-přeúčtování pol.
231 10 00000 0000 00 3421 6122 000 137 714,00 Dětské hřiště-herní prvky
231 10 00000 0000 00 3632 2111 000 2 000,00 Pohřebnictví-služby
231 10 00000 0000 00 3639 2111 000 6 000,00 Komunální služby
231 10 00000 0000 00 3639 5169 000 31 000,00 Komunální služby a rozvoj
231 10 00000 0000 00 3639 5362 000 1 000,00 Platby-poplatky
231 10 00000 0000 00 3639 6130 000 80 000,00 Nákup pozemků
231 10 00000 0000 00 3745 5137 000 845,00 DHDM-veř.zeleň
231 10 00000 0000 00 3745 5169 000 20 000,00 Veř.zeleň-služby
231 10 00000 0000 00 3745 5171 000 4 173,00 Veř.zeleň-opravy
231 10 00000 0000 00 6112 5169 000 674,38 Zastupitelé-služby
231 10 00000 0000 00 6171 5154 000 20 000,00 Elektrická energie-veř.správa
231 10 98348 0000 00 6117 5019 000 2 544,00 Volby EP-platy
231 10 98348 0000 00 6117 5021 000 12 635,00 Voby EP-odměny,DPP
231 10 98348 0000 00 6117 5039 000 865,00 Volby EP-ZP, SP
231 10 98348 0000 00 6117 5139 000 741,00 Volby EP-materiál
231 10 98348 0000 00 6117 5173 000 159,00 Volby EP-cestovné
231 13 98348 0000 00 0000 4111 000 -11 236,00 Vratka dotace volby EP
Celkem za č. 4: Příjmy: 2 354,00 Výdaje: 177 498,88
...............................................................................
.....
Rozdíl Příjmy - Výdaje: -175 144,88
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