Zápis č. 7/2019
ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice konaného dne 17. 10. 2019
v zasedací místnosti OÚ Kozmice, od 19:00 hodin
Přítomni: starostka obce Helena Matoušková, místostarosta Radek Krupa
členové ZO Martina Posoldová, Martin Papež, Luboš Sládek, Martina Kadeřábková,
Nepřítomni: František Nepraš
1. Program zasedání
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Zahájení zasedání.
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Schválení programu schůze zastupitelstva dne 17. 10. 2019.
Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření obce Kozmice za rok 2019.
Záměr č.9/2019 přijmout dar, parc.č.172/17 a parc.č.178/8.
Záměr č. 10 /2019 směna pozemků parc.č.1382/7 za parc. 1382/58.
Zařazení správního území obce Kozmice do území působnosti MAS Posázaví na
období 2021-2027.
1.8. Smlouva o budoucí smlouvě zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
Kozmice – kNN- p.č. 213/4 č.IP-12-6016463/1/VB.
1.9. Smlouva o budoucí smlouvě zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
Rousínov – kNN, NN-p.č.1416 č.IP-12-6016518/VB/2.
1.10. Rozpočtové opatření č.6
Různé – doplnění programu
1.11. Návrh na zrušení části opatření obecné povahy, kterým byl vydán územní plán
Kozmice.
1.12. Změna úředních hodin OÚ Kozmice.
1.13. Kontejnery na velkoobjemový odpad – jednorázový svoz.
1.14. Žádost o podporu aktivit v oblasti rozvoje regionu Posázaví v roce 2020.
1.15. Středočeský kraj, Návrh 3. aktualizace ZÚR SK pro společné jednání.
Průběh zasedání podle jednotlivých bodů programu
2.1

Zahájení zasedání
Zasedání zahájila starostka obce Helena Matoušková přivítáním přítomných a
zjištěním, že je přítomno 6 (šest) zastupitelů, tudíž zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starostka zároveň předložila zastupitelstvu ke schválení výše uvedený program.

2.2

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zapisovatel: Radek Krupa
Ověřovatelé: Martina Kadeřábková, Martin Papež
Hlasování:
počet hlasů pro – 6 počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0
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2.3.

Schválení programu schůze zastupitelstva konané dne 17.10.2019
Zastupitelstvo schvaluje program schůze konané dne 17.10.2019.
Hlasování:
počet hlasů pro – 6 počet hlasů proti – 0 počet nehlasujících – 0

2.4.

Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření obce Kozmice za rok 2019.
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu dílčího přezkoumání hospodařen obce Kozmice
za rok 2019.

2.5.

Záměr č.9/2019 přijmout dar, parc.č.172/17 a parc.č.178/8.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo záměr č. 9/2019, parc.č. 172/17 a parc.č.
178/8 a přijímá dar.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5 počet hlasů proti – 1

2.6.

Záměr č. 10 /2019 směna pozemků parc.č.1382/7 za parc. 1382/58.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo záměr č. 10/2019 směna pozemků parc.č.1382/7
za parc. 1382/58. Cena byla určena dle směrnice obce Kozmice o směně pozemků
(50,- Kč za m2).
Před projednáním záměru Zastupitelstvem upozornila paní starostka Helena
Matoušková na střet zájmů v případě směny uvedených pozemků a současně sdělila,
že nebude v této věci hlasovat.
Hlasování:
počet hlasů pro – 4

2.7.

počet nehlasujících – 0

počet hlasů proti – 1

počet nehlasujících – 1

Zařazení správního území obce Kozmice do území působnosti MAS Posázaví
na období 2021-2027.
Zastupitelstvo projednalo zařazení správního území obce Kozmice do území
působnosti MAS Posázaví na období 2021-2027
Zastupitelstvo obce Kozmice schvaluje zapojení správního území obce Kozmice do
přípravy Strategie regionu Posázaví na období 2021-2027 včetně strategických plánů
Leader
Zastupitelstvo obce Kozmice schvaluje zařazení správního území obce Kozmice o
územní působnosti MAS Posázaví na období 2021-2027
Zastupitelstvo obce Kozmice schvaluje zařazení správného území obce Kozmice do
území turistické oblasti Posázaví
Zastupitelstvo obce Kozmice pověřuje starostku obce Kozmice podpisem
schvalovacího protokolu.
Hlasování:
počet hlasů pro – 6

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0
2

2.8.

Smlouva o budoucí smlouvě zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
Kozmice – kNN- p.č. 213/4 č.IP-12-6016463/1/VB.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu o budoucí smlouvě zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby Kozmice – kNN- p.č. 213/4 č.IP-126016463/1/VB.
Hlasování:
počet hlasů pro – 6

2.9.

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

Smlouva o budoucí smlouvě zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
Rousínov – kNN, NN-p.č.1416 č.IP-12-6016518/VB/2.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo smlouva o budoucí smlouvě zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby Rousínov – kNN, NN-p.č.1416 č.IP-126016518/VB/2
Před projednáním smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby Rousínov – kNN, NN-p.č.1416 č.IP-12-6016518/VB/2
Zastupitelstvem upozornil zastupitel pan Martin Papež na střet zájmů v případě této
smlouvy, protože je pod ní spolupodepsán jako projektant.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 1

2.10. Rozpočtové opatření č. 6
Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 6. Příloha č.1.
Hlasování:
počet hlasů pro – 6

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

2.11. Návrh na zrušení části opatření obecné povahy, kterým byl vydán územní plán
Kozmice. Podání panem Ing. V. S. a paní Ing. M.S.
Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí návrh na zrušení části opatření obecné
povahy, kterým byl vydán územní plán Kozmice.
2.12. Změna úředních hodin OÚ Kozmice.
Zastupitelstvo projednalo a souhlasí se změnou úředních hodin OÚ Kozmice.
Nově budou od 01.11.2019 navíc zařazeny úřední hodiny v úterý od 8:00 do 10:00 h.
Hlasování:
počet hlasů pro – 6

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

2.13. Kontejnery na velkoobjemový odpad – jednorázový svoz.
Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí přistavení kontejneru na velkoobjemový
odpad – jednorázový svoz (v období 08.11.-11.11.2019)
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2.14. Žádost o podporu aktivit v oblasti rozvoje regionu Posázaví v roce 2020
Zastupitelstvo projednalo a schválilo podporu aktivit v oblasti rozvoje regionu
Posázaví v roce 2020 v částce 16.000,- Kč.
Hlasování:
Počet hlasů pro – 5

počet hlasů proti – 1

počet nehlasujících – 0

2.15. Středočeský kraj, Návrh 3. aktualizace ZÚR SK pro společné jednání.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo zaslání připomínky k Návrhu 3. aktualizace
Zásad územního rozvoje a Vyhodnocení vlivů 3. aktualizace Zásad územního rozvoje
Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území.
Rezervní plocha pro přeložku komunikace II/110, o převedení plochy územní rezervy
pro přeložku komunikace II/110 na ploch návrhovou.
počet hlasů pro – 6

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

V Kozmicích dne 17. 10. 2019

Zapsal: Radek Krupa
místostarosta obce

Helena Matoušková
starostka obce

Ověřovatelé zápisu:

Martina Kadeřábková

Martin Papež
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Usnesení č. 7/2019 zastupitelstva obce Kozmice ze dne 17. 10. 2019
3.1.

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.

3.2.

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Zapisovatel: Radek Krupa
Ověřovatelé: Martina Posoldová, Luboš Sládek

3.3.

Schválení programu schůze zastupitelstva konané dne 17. 10. 2019.
Zastupitelstvo schvaluje program schůze konané dne 17. 10. 2019.

3.4.

Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření obce Kozmice za rok 2019.
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu dílčího přezkoumání hospodařen obce Kozmice
za rok 2019.

3.5.

Záměr č.9/2019 přijmout dar, parc.č.172/17 a parc.č.178/8.
Zastupitelstvo obce schválilo záměr č. 9/2019, parc.č. 172/17 a parc.č. 178/8 a
přijímá dar.

3.6.

Záměr č. 10 /2019 směna pozemků parc.č.1382/7 za parc. 1382/58.
Zastupitelstvo schválilo záměr č. 10/2019 směna pozemků parc.č.1382/7
za parc. 1382/58. Před projednáním záměru Zastupitelstvem upozornila paní
starostka Helena Matoušková na střet zájmů v případě směny uvedených pozemků a
současně sdělila, že nebude v této věci hlasovat.

3.7.

Zařazení správního území obce Kozmice do území působnosti MAS Posázaví
na období 2021-2027.
Zastupitelstvo obce Kozmice schvaluje zapojení správního území obce Kozmice do
přípravy Strategie regionu Posázaví na období 2021-2027 včetně strategických plánů
Leader.
Zastupitelstvo obce Kozmice schvaluje zařazení správního území obce Kozmice o
územní působnosti MAS Posázaví na období 2021-2027.
Zastupitelstvo obce Kozmice schvaluje zařazení správného území obce Kozmice do
území turistické oblasti Posázaví.
Zastupitelstvo obce Kozmice pověřuje starostku obce Kozmice podpisem
schvalovacího protokolu.

3.8.

Smlouva o budoucí smlouvě zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
Kozmice – kNN- p.č. 213/4 č.IP-12-6016463/1/VB.
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o budoucí smlouvě zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby Kozmice – kNN- p.č. 213/4 č.IP-12-6016463/1/VB.
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3.9.

Smlouva o budoucí smlouvě zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
Rousínov – kNN, NN-p.č.1416 č.IP-12-6016518/VB/2.
Zastupitelstvo schválilo smlouva o budoucí smlouvě zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby Rousínov – kNN, NN-p.č.1416 č.IP-12-6016518/VB/2.
Před projednáním smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby Rousínov – kNN, NN-p.č.1416 č.IP-12-6016518/VB/2
Zastupitelstvem upozornil zastupitel pan Martin Papež na střet zájmů v případě této
smlouvy, protože je pod ní spolupodepsán jako projektant.

3.10. Rozpočtové opatření č.6
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.6. Příloha č.1.
3.11. Návrh na zrušení části opatření obecné povahy, kterým byl vydán územní plán
Kozmice.Podání panem Ing. V. S. a paní Ing. M.S.
Zastupitelstvo bere na vědomí návrh na zrušení části opatření obecné povahy, kterým
byl vydán územní plán Kozmice
3.12. Změna úředních hodin OÚ Kozmice.
Zastupitelstvo souhlasí se změnou úředních hodin OÚ Kozmice
Nově budou od 01.11.2019 navíc zařazeny úřední hodiny v úterý od 8:00 do 10:00 h.
3.13. Kontejnery na velkoobjemový odpad – jednorázový svoz.
Zastupitelstvo bere na vědomí přistavení kontejneru na velkoobjemový odpad –
jednorázový svoz.
3.14. Žádost o podporu aktivit v oblasti rozvoje regionu Posázaví v roce 2020
Zastupitelstvo schválilo podporu aktivit v oblasti rozvoje regionu
Posázaví v roce 2020 v částce 16.000,- Kč.
3.15. Středočeský kraj, Návrh 3. aktualizace ZÚR SK pro společné jednání
Zastupitelstvo schválilo zaslání připomínky k Návrhu 3. aktualizace ZÚR SK
a Vyhodnocení vlivů 3. aktualizace ZÚR SK na udržitelný rozvoj území.

V Kozmicích dne 17. 10. 2019

Radek Krupa
místostarosta obce

Helena Matoušková
starostka obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 24. 10. 2019
Sejmuto dne:
6

PŘÍLOHA č.1

IČO: 00232017 Opis rozpočtových opatření Období: 10/2019
Obec Kozmice Rozpočet v Kč
----------------------------------------------------------------------------------Su Au Uz Org Ka OdPa SpPo Zp Změna rozpočtu Text rozpočtu
...............................................................................
.....
Popis: 6 6 Datum: 17.10.2019 Druh: 1
Rozpočtové opatření č.6
231 10 00000 0000 00 0000 1343 000 1 000,00 Popl.za užív.veř.prostranství
231 10 00000 0000 00 2219 6121 000 18 000,00 Komuikace-výstavba
231 10 00000 0000 00 2310 2111 000 70 000,00 Vodovod - vodné
231 10 00000 0000 00 2310 5154 000 3 000,00 Vodovod - elektřina
231 10 00000 0000 00 2321 5154 000 15 000,00 ČOV - elektřina
231 10 00000 0000 00 2321 5169 000 50 000,00 ČOV - služby
231 10 00000 0000 00 3314 5139 000 221,00 Knihovna - materiál
231 10 00000 0000 00 3399 5041 000 772,00 OSA-autorská práva
231 10 00000 0000 00 3399 5169 000 12 000,00 Kultura - služby
231 10 00000 0000 00 3399 5175 000 2 000,00 Kultura - pohoštění
231 10 00000 0000 00 3399 5194 000 2 000,00 Kultura-dárky k výročí
231 10 00000 0000 00 3632 5139 000 700,00 Pohřebnictví - materiál
231 10 00000 0000 00 3635 6119 000 18 760,00 Územní plán
231 10 00000 0000 00 3639 2112 000 310,00 Příjem z prodeje pohledů
231 10 00000 0000 00 3639 5169 000 49 000,00 Komunální služby
231 10 00000 0000 00 5311 5321 000 113 300,00 Příspěvek městu Benešov-radary
231 10 00000 0000 00 6112 5136 000 216,00 Kniha - zastupitelé
231 10 00000 0000 00 6171 5154 000 14 000,00 Místní správa - elektřina
231 10 00000 0000 00 6171 5162 000 5 000,00 Veř.správa-telefonní popl.
Celkem za č. 6: Příjmy: 71 310,00 Výdaje: 303 969,00
...............................................................................
.....
Rozdíl Příjmy - Výdaje: -232 659,00
----------------------------------------------------------------------------------FENIX, Rozpočet 8.51.002 Strana 1 Tisk: 17.10.2019 11:10:03
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