Zápis č. 8/2019
ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice konaného dne 29. 11. 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,
František Nepraš (příchod 19:33)
Nepřítomni: Martina Kadeřábková
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 29. 11. 2019.
Rozpočtové opatření č. 7.
Návrh rozpočtu na rok 2020.
Návrh aktualizace střednědobého výhledu na roky 2020 - 2022
Obecně závazná vyhláška obce Kozmice o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.
Obecně závazná vyhláška obce Kozmice o místním poplatku ze psů.
Obecně závazná vyhláška obce Kozmice o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem.
Záměr č.11/2019, koupit pozemek parc.č.1382/46 a 1382/47 v k.ú. Kozmice u
Benešova
Zajištění svozu jedlé oleje a tuky. Uzavření smlouvy s firmou zajišťující svoz a
ekologickou likvidaci.
Zajištění svozu textilu. Uzavření smlouvy s firmou zajišťující svoz.
Kulturní akce na rok 2020.
Různé – doplnění programu.

1.14. Výsledky výběrového řízení na projektovou dokumentaci – odkanalizování a
zásobování vodou a výstavba nové ČOV.
1.15. Poskytnutá dotace z fondu SFŽP na nový vrt.
1.16. Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na činnost SDH Kozmice pro rok 2020.

Průběh zasedání podle jednotlivých bodů programu
2.1

Zahájení zasedání
Zasedání zahájila starostka obce Helena Matoušková přivítáním přítomných a
zjištěním, že je přítomno 5 (pět) 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 Posoldová, Luboš Sládek
Hlasování:
počet hlasů pro – 5 počet hlasů proti – 0

2.3.

počet nehlasujících – 0

Schválení programu schůze zastupitelstva konané dne 29.11.2019
Zastupitelstvo schvaluje program schůze konané dne 29.11.2019.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5 počet hlasů proti – 0 počet nehlasujících – 0

2.4.

Rozpočtové opatření č.7
Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 7.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5 počet hlasů proti – 0 počet nehlasujících – 0

Příchod František Nepraš, ZO, v 19:33 hod.
2.5.

Návrh rozpočtu na rok 2020.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo návrh rozpočtu na rok 2020.
Hlasování:
počet hlasů pro – 6 počet hlasů proti – 0

2.6.

Návrh aktualizace střednědobého výhledu na roky 2020 - 2022
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo aktualizaci střednědobého výhledu na roky
2020 - 2022
Hlasování:
počet hlasů pro – 6 počet hlasů proti – 0

2.7.

počet nehlasujících – 0

počet nehlasujících – 0

Obecně závazná vyhláška obce Kozmice o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Kozmice o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Hlasování:
počet hlasů pro – 6

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

2.8.

Obecně závazná vyhláška obce Kozmice o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo projednalo a obecně závaznou vyhlášku obce Kozmice o poplatku ze
psů.
Hlasování:
počet hlasů pro – 6 počet hlasů proti – 0

2.9.

počet nehlasujících – 0

Obecně závazná vyhláška obce Kozmice o stanovení systému shromažďování, sběru,
Přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Kozmice o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.
Hlasování:
počet hlasů pro – 6 počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

2.10. Záměr č.11/2019, koupit pozemek parc.č.1382/46 a 1382/47 v k.ú. Kozmice u
Benešova.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo záměr č. 11/2019, koupi pozemku prc. č.
1382/46 a 1382/47 v k.ú. Kozmice u Benešova. Pozemky se nacházejí pod místní
komunikací Kozmice – Kácova Lhota.
Hlasování:
počet hlasů pro – 6 počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

2.11. Zajištění svozu jedlých olejů a tuků. Uzavření smlouvy s firmou zajišťující svoz a
ekologickou likvidaci.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo zajištění svozu jedlých olejů a tuků vč. uzavření
smlouvy s firmou Černohlável OIL, zajišťující svoz a ekologickou likvidaci.
Hlasování:
počet hlasů pro – 6

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

2.12. Zajištění svozu textilu. Uzavření smlouvy s firmou zajišťující svoz
Zastupitelstvo projednalo a neschválilo svoz textilu vč. uzavření smlouvy s firmou
zajišťující svoz.
Hlasování:
počet hlasů pro – 2

počet hlasů proti – 3

počet nehlasujících – 1

2.13. Kulturní akce na rok 2020.
Zastupitelstvo projednalo program kulturních akcí na rok 2020.

2.14. Výsledky výběrového řízení na projektovou dokumentaci – odkanalizování a
zásobování vodou a výstavba nové ČOV.
Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí výsledky výběrového řízení na
projektovou dokumentaci – odkanalizování a zásobování vodou a výstavba nové ČOV.
2.15. Poskytnutá dotace z fondu SFŽP na nový vrt.
Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí poskytnutí dotace z fondu SFŽP na
nový vrt (zásobování pitnou vodou). A dotaci přímá.
Hlasování:
Počet hlasů pro – 6

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

2.16. Žádost o příspěvek z rozpočtu obce na činnost SDH Kozmice pro rok 2020.
Zastupitelstvo projednalo žádost o příspěvek z rozpočtu obce na činnost SDH Kozmice
pro rok 2020 a schválilo příspěvek z rozpočtu obce ve výši 30.000,- Kč.
Hlasování:
Počet hlasů pro – 4

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 2

V Kozmicích dne 29. 11. 2019

Zapsal: Radek Krupa
místostarosta obce

Helena Matoušková
starostka obce

Ověřovatelé zápisu:

Martina Posoldová

Luboš Sládek

Usnesení č. 8/2019 zastupitelstva obce Kozmice ze dne 29. 11. 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: Martina Posoldová, Luboš Sládek

3.3.

Schválení programu schůze zastupitelstva konané dne 29. 11. 2019.
Zastupitelstvo schvaluje program schůze konané dne 29. 11. 2019.

3.4.

Rozpočtové opatření č.7.
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.7.

3.5.

Návrh rozpočtu na rok 2020.
Zastupitelstvo obce schválilo návrh rozpočtu na rok 2020.

3.6.

Návrh aktualizace střednědobého výhledu na roky 2020 - 2022
Zastupitelstvo obce schválilo aktualizaci střednědobého výhledu na roky
2020 – 2022.

3.7.

Obecně závazná vyhláška obce Kozmice o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Kozmice o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství.

3.8.

Obecně závazná vyhláška obce Kozmice o místním poplatku ze psů.
Zastupitelstvo obce Kozmice schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Kozmice o
místním poplatku ze psů.

3.9.

Obecně závazná vyhláška obce Kozmice o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem.
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Kozmice o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.

3.10. Záměr č. 11/2019, koupit pozemek parc.č. 1382/46 a 1382/47 v k.ú. Kozmice u
Benešova
Zastupitelstvo schválilo záměr č. 11/2019 koupě pozemků parc. č. 1382/46 a 1382/47
v k.ú. Kozmice u Benešova.

3.11. Zajištění svozu jedlých olejů a tuků. Uzavření smlouvy s firmou zajišťující svoz a
ekologickou likvidaci.
Zastupitelstvo schválilo zajištění svozu jedlých olejů a tuků vč. uzavření smlouvy
s firmou Černohlávek OIL, zajišťující svoz a ekologickou likvidaci.
3.12. Zajištění svozu textilu. Uzavření smlouvy s firmou zajišťující svoz.
Zastupitelstvo neschválilo zajištění svozu textilu vč. uzavření smlouvy s firmou
zajišťující svoz.
3.13. Kulturní akce na rok 2020.
Zastupitelstvo projednalo program kulturních akcí na rok 2020.

3.14. Výsledky výběrového řízení na projektovou dokumentaci- odkanalizování,
zásobování vodou a výstavba nové ČOV.
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledky výběrového řízení na projektovou
dokumentaci – odkanalizování vodou a výstavba nové ČOV.
3.15. Poskytnutá dotace z fondu SFŽP na nový vrt.
Zastupitelstvo bere na vědomí poskytnutí dotace z fondu SFŽP na nový vrt
(zásobování pitnou vodou).
3.16. Žádost o příspěvek z rozpočtu obce Kozmice na činnost SDH Kozmice pro rok 2020.
Zastupitelstvo schválilo žádost o příspěvek z rozpočtu obce Kozmice na činnost SDH
Kozmice pro rok 2020 ve výši 30.000,- Kč.

V Kozmicích dne 29. 11. 2019
Helena Matoušková
starostka obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 8 .12. 2019
Sejmuto dne:

PŘÍLOHA č.1
IČO: 00232017 Opis rozpočtových opatření Období: 11/2019
Obec Kozmice Rozpočet v Kč
----------------------------------------------------------------------------------Su Au Uz Org Ka OdPa SpPo Zp Změna rozpočtu Text rozpočtu
...............................................................................
.....
Popis: 7 7 Datum: 29.11.2019 Druh: 1
Rozpočtové opatření č.7
231 10 00000 0000 00 2310 5154 000 8 000,00 Vodárna - elektřina
231 10 00000 0000 00 2321 5021 000 10 000,00 ČOV - DPP
231 10 00000 0000 00 2341 5169 000 43 250,00 Rybník - služby
231 10 00000 0000 00 3399 5169 000 1 000,00 Kultura - služby
231 10 00000 0000 00 3399 5194 000 3 000,00 Ostatní zál.kultury-věcné dary
231 10 00000 0000 00 3412 5154 000 500,00 Sportoviště - elektrická energ
231 10 00000 0000 00 3419 5222 000 5 000,00 Česyk - dotace
231 10 00000 0000 00 3631 2322 000 31 026,00 Poijst.náhrada - veř.osvětlení
231 10 00000 0000 00 3639 2119 000 1 000,00 Komunální služby
231 10 00000 0000 00 3639 5362 000 1 500,00 Platby daní a poplatků
231 10 00000 0000 00 3639 6130 000 23 000,00 Nákup pozemků
231 10 00000 0000 00 5311 5171 000 16 336,21 Oprava měření rychlosti
231 10 00000 0000 00 5311 5365 000 1 500,00 Poplatky - MÚ
231 10 00000 0000 00 5512 2322 000 2 686,00 Pojist.náhrda-PO-střecha
231 10 00000 0000 00 6171 5139 000 1 000,00 Místní správa - materiál
231 10 00000 0000 00 6171 5161 000 1 500,00 Poštovné
231 10 00000 0000 00 6310 5163 000 1 000,00 Bankovní služby
Celkem za č. 7: Příjmy: 34 712,00 Výdaje: 116 586,21
...............................................................................
.....
Rozdíl Příjmy - Výdaje: -81 874,21
-----------------------------------------------------------------------

