Zápis č. 9/2019
ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice konaného dne 20. 12. 2019
v zasedací místnosti OÚ Kozmice, od 18:00 hodin
Přítomni: starostka obce Helena Matoušková, místostarosta Radek Krupa
členové ZO Martina Posoldová, Martin Papež, František Nepraš,
Nepřítomni: Luboš Sládek, 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.
1.14.
1.15.

Zahájení zasedání.
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Schválení programu schůze zastupitelstva dne 20. 12. 2019.
Rozpočtové opatření č. 8.
Rozpočet na rok 2020.
Střednědobý výhled 2020 – 2022.
Jmenování inventarizační komise.
Rozsudek ve věci návrhu na zrušení části opatření obecné povahy - územního plánu
Kozmice, vydaného usnesením Zastupitelstva obce Kozmice č. 5/B/2019 ze dne
20.6.2019 Kozmice, vydaného usnesením Zastupitelstva obce Kozmice č. 5/B/2019 ze
dne 20.6.2019.
Žádost Ochrana fauny ČR o.p.s o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Kozmice pro
rok 2020.
Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Kozmice na činnost Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska pro rok 2020.
Rozhodnutí o způsobu pořízení změny územního plánu.
Vyhlášení výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2020 z podprogramu
Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul 117D8210H Podpora budování
a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku. Podání žádosti multifunkční hřiště.
Doplnění programu.
Vyhlášení výzvy MAS č.10 Posázaví _IROP_ Bezpečná cesta nejen do školy. Podání
dotace na Dopravní opatření na komunikaci II/110 v obci Kozmice – přechod.
Vyhlášení výzvy MŠ.
Odměňování zastupitelů.
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: Martin Papež, František Nepraš
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Hlasování:
počet hlasů pro – 5 počet hlasů proti – 0
2.3.

počet nehlasujících – 0

Schválení programu schůze zastupitelstva konané dne 20.12.2019
Zastupitelstvo schvaluje program schůze konané dne 20.12.2019.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5 počet hlasů proti – 0 počet nehlasujících – 0

2.4.

Rozpočtové opatření č.8
Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 8.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5 počet hlasů proti – 0 počet nehlasujících – 0

2.5.

Rozpočt na rok 2020.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočet na rok 2020.
Závazné ukazatele jsou paragrafy. Schodek ve výši 2 079. 020,- Kč bude kryt
finančními prostředky z minulých let na běžném účtu.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5 počet hlasů proti – 0

2.6.

Střednědobý výhled na roky 2020 - 2022
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo aktualizaci střednědobého výhledu na roky
2020 – 2022.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5 počet hlasů proti – 0

2.7.

počet nehlasujících – 0

počet nehlasujících – 0

Jmenování inventarizační komise
Zastupitelstvo obce jmenuje členy inventarizační komise Luboš Sládek, František
Nepraš, Martin Papež.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5 počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

2.8.

Rozsudek ve věci návrhu na zrušení části opatření obecné povahy - územního plánu
Kozmice, vydaného usnesením Zastupitelstva obce Kozmice č. 5/B/2019
ze dne 20.6.2019
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno a bere na vědomí.

2.9.

Žádost Ochrany fauny ČR o.p.s. o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Kozmice pro
rok 2020.
Zastupitelstvo projednalo a neschválilo žádost Ochrany fauny ČR o.p.s o dotaci z rozpočtu
obce pro rok 2020 formou neinvestiční účelové dotace.

Hlasování:
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počet hlasů pro – 2 počet hlasů proti – 3

počet nehlasujících – 0

2.10. Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Kozmice na činnost Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska pro rok 2020.
Zastupitelstvo projednalo a neschválilo žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
dotaci z rozpočtu obce pro rok 2020, formou neinvestiční účelové dotace

Hlasování:
počet hlasů pro – 1 počet hlasů proti – 3

počet nehlasujících – 1

2.11. Rozhodnutí o způsobu pořízení změny územního plánu.
Zastupitelstvo obce Kozmice projednalo a
I.
schvaluje
a) fyzickou osobu oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti paní Pavlu
Bechyňovou, ve smyslu ustanovení § 6 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb. o
územním plánovacím a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon), se
kterou bude uzavřena smlouva, tato osoba zajistí Obecnímu úřadu Kozmice
splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle §
24 stavebního zákona;
b) v souladu s ustanovením §6 odst. 5 písmene f) stavebního zákona paní
Helenu Matouškovou jako určeného člena zastupitelstva, která bude
spolupracovat s pořizovatelem při pořizování změny územního plánu.
II.
ukládá starostce
průběžně předávat oprávněné osobě žádosti na pořízení změn územního
plánu pro jejich posouzení ve smyslu ustanovení § 46 odst. 2 a 3 stavebního
zákona;
III.
bylo seznámeno
s návrhem na změnu uplatněnou z vlastního podnětu obce (přemístěním
plochy pro ČOV na pozemek ve vlastnictví obce) a se samotným postupem
jejího pořízení
Hlasování:
počet hlasů pro – 5 počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

2.12. Vyhlášení výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2020 podprogramu
Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul 117D8210H Podpora budování
a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku. Podání žádosti multifunkční hřiště.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace v roce
2020 z podprogramu „Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul
117D8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku“.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5 počet hlasů proti – 0
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2.13. Vyhlášení výzvy MAS č. 10 Posázaví _IROP_ Bezpečná cesta nejen do školy. Podání
dotace na Dopravní opatření na komunikaci II/110 v obci Kozmice – přechod.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace IROP_
Bezpečná cesta nejen do školy (výzva MAS č. 10 Posázaví) na Dopravní opatření na
komunikaci II/110 v obci Kozmice – přechod.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5

počet hlasů proti –0

počet nehlasujících – 0

2.14. Vyhlášení výzvy MŠ
Zastupitelstvo projednalo a schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace na ochranu
a obnovu kulturního dědictví z Norských fondů.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

2.15. Odměňování zastupitelů
Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí navýšení odměny starostky obce
Kozmice v souladu s nařízením vlády č. 202 ze dne 4. září 2018, kterým se mění
nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků (43.858,- Kč) a schválilo navýšení odměny neuvolněného
místostarosty na 10.000,-Kč s účinností od 1.1.2020.
Hlasování:
počet hlasů pro – 4 počet hlasů proti – 0 počet nehlasujících – 1 (Radek Krupa)

V Kozmicích dne 20. 12. 2019

Zapsal: Radek Krupa
místostarosta obce

Ověřovatelé zápisu:
Martin Papež

Obec Kozmice IČ: 00232017

Helena Matoušková
starostka obce

František Nepraš
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Usnesení č. 9/2019 zastupitelstva obce Kozmice ze dne 20. 12. 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: Martin Papež, František Nepraš

3.3.

Schválení programu schůze zastupitelstva konané dne 20. 12. 2019.
Zastupitelstvo schvaluje program schůze konané dne 20. 12. 2019.

3.4.

Rozpočtové opatření č.8.
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.8.

3.5.

Rozpočet na rok 2020.
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2020.
Závazné ukazatele jsou paragrafy. Schodek ve výši 2 079. 020,- Kč bude kryt
finančními prostředky z minulých let na běžném účtu.

3.6.

Střednědobý výhled na roky 2020 - 2022
Zastupitelstvo obce schválilo aktualizaci střednědobého výhledu na roky 2020
– 2022.

3.7.

Jmenování inventarizační komise.
Zastupitelstvo obce schvaluje jmenování inventarizační komise obce a to pana Luboše
Sládka, Františka Nepraše, Martina Papeže.

3.8.

Rozsudek ve věci návrhu na zrušení části opatření obecné povahy - územního plánu
Kozmice, vydaného usnesením Zastupitelstva obce Kozmice č. 5/B/2019
ze dne 20.6.2019
Zastupitelstvo bere na vědomí.

3.9.

Žádost Ochrana fauny ČR o.p.s o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Kozmice
pro rok 2020.
Zastupitelstvo projednalo a neschválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro
Ochranu fauny ČR o.p.s. z rozpočtu obce Kozmice na rok 2020.

3.10. Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Kozmice na činnost Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska pro rok 2020.
Zastupitelstvo projednalo a neschválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotaci
pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska z rozpočtu obce pro rok 2020.
Obec Kozmice IČ: 00232017
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3.11. Rozhodnutí o způsobu pořízení změny územního plánu.
Zastupitelstvo obce Kozmice
I.

schvaluje
a) fyzickou osobu oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti paní Pavlu
Bechyňovou, ve smyslu ustanovení § 6 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb. o
územním plánovací a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon), se
kterou bude uzavřena smlouva, tato osoba zajistí Obecnímu úřadu Kozmice
splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle §
24 stavebního zákona;
v souladu s ustanovením §6 odst. 5 písmene f) stavebního zákona paní Helenu
Matouškovou jako určeného člena zastupitelstva, která bude spolupracovat
s pořizovatelem při pořizování změny územního plánu.

II.

ukládá starostce
průběžně předávat oprávněné osobě žádosti na pořízení změn územního
plánu pro jejich posouzení ve smyslu ustanovení § 46 odst. 2 a 3 stavebního
zákona;

III.

bylo seznámeno
s návrhem na změnu uplatněnou z vlastního podnětu obce (přemístěním
plochy pro ČOV na pozemek ve vlastnictví obce) a se samotným postupem
jejího pořízení.

3.12. Vyhlášení výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2020 z podprogramu
Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul 117D8210H Podpora budování
a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku. Podání žádosti multifunkční hřiště.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace v roce
2020 z podprogramu „Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul
117D8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku“.

3.13. Vyhlášení výzvy MAS č.10 Posázaví _IROP_ Bezpečná cesta nejen do školy. Podání
dotace na Dopravní opatření na komunikaci II/110 v obci Kozmice – přechod.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace IROP_
Bezpečná cesta nejen do školy (výzva MAS č. 10 Posázaví) na Dopravní opatření na
komunikaci II/110 v obci Kozmice – přechod.
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3.14. Vyhlášení výzvy MŠ
Zastupitelstvo projednalo a schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace na ochranu a
obnovu kulturního dědictví z Norských fondů

3.15. Odměňování zastupitelů
Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí navýšení odměny starostky obce
Kozmice v souladu s nařízením vlády č. 202 ze dne 4. září 2018, kterým se mění
nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků (43.858,- Kč) a schválilo navýšení odměny neuvolněného
místostarosty na 10.000,-Kč s účinností od 1.1.2020.

V Kozmicích dne 20. 12. 2019
Helena Matoušková
starostka obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 30. 12. 2019
Sejmuto dne:
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