Zápis č. 1/2020
ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice konaného dne 20. 1. 2020
v zasedací místnosti OÚ Kozmice, od 19:00 hodin
Přítomni: starostka obce Helena Matoušková, místostarosta Radek Krupa
členové ZO Martina Posoldová, Martin Papež, František Nepraš, Luboš Sládek
Nepřítomni: Martina Kadeřábková
1. Program zasedání
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Zahájení zasedání.
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Schválení programu schůze zastupitelstva dne 20. 1. 2020.
Spisový a skartační řád obce Kozmice.
Vypsání výběrových řízení na připravené projekty: Dopravní opatření na komunikaci
komunikace II. třídy, Odbahnění „Velký rybník“, Veřejný rozhlas, Komunikace ke
hřbitovu.
1.6. Rozhodnutí o způsobu pořízení změny č.2 územního plánu.
1.7. Vyhlášení výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace „Program 2020 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
sportu a volného času“ "Podpora sportovních a volnočasových aktivit – investiční
podpora" v oblasti podpory „Investiční podpora“.
1.8. Podání žádostí o poskytnutí dotace „Program 2020 pro poskytování dotací z
rozpočtu Středočeského kraje, ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků
živelných katastrof na akci „Středověké Kozmické slavnosti“ dne 5.9.2020.
1.9. Uzavření smlouvy s osobou oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti na
pořízení změny územního plánu, schváleného zastupitelstvem obce Kozmice
dne 20.12.2019.
Doplnění programu:
1.10. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
1.11. Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Kozmice RUAH 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 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 Posoldová, Luboš Sládek
Hlasování:
počet hlasů pro – 6 počet hlasů proti – 0

Obec Kozmice IČ: 00232017

počet nehlasujících – 0
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2.3.

Schválení programu schůze zastupitelstva konané dne 20.1.2020
Zastupitelstvo schvaluje program schůze konané dne 20.1.2020.
Hlasování:
počet hlasů pro – 6 počet hlasů proti – 0 počet nehlasujících – 0

2.4.

Spisový a skartační řád
Zastupitelstvo projednalo a schválilo vnitřní organizační směrnici 1/2020 Spisový a
skartační řád obce Kozmice. Tato směrnice nabývá platnosti dne 5.2.2020 a zrušuje se
Spisový a skartační řád ze dne 15.12.2012, který byl platný od 1.1.2012.

Hlasování:
počet hlasů pro – 6 počet hlasů proti – 0 počet nehlasujících – 0

2.5.

Vypsání výběrových řízení
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo vypsání výběrových řízení na připravené
projekty: Dopravní opatření na komunikace II. třídy, Odbahnění „Velký rybník“,
Veřejný rozhlas, Komunikace ke hřbitovu.
Hlasování:
počet hlasů pro – 6

2.6.

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

Rozhodnutí o způsobu pořízení změny č.2 územního plánu.
Zastupitelstvo obce Kozmice bylo seznámeno s návrhem na změnu uplatněnou
z podnětu pana J.Š., bytem Kozmice, ze dne 15.1.2020 (změna funkčního využití
plochy NSP na plochu SV2, SV) a se samotným postupem jejího pořízení, náklady na
změnu č. 2 územního plánu a její pořízení uhradí žadatel J.Š. v plné výši.
Dále zastupitelstvo obce Kozmice bylo seznámeno a schvaluje k výkonu územně
plánovací činnosti Městský úřad Benešov, Odbor výstavby územního plánování, úřad
územního plánování, ve smyslu ustanovení § 6 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon), s kterým
bude uzavřena smlouva, a tento úřad 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 č.2 územního plánu.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5

Obec Kozmice IČ: 00232017

počet hlasů proti – 1

počet nehlasujících – 0
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2.7.

Vyhlášení výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace „Program 2020 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
sportu a volného času“ "Podpora sportovních a volnočasových aktivit – investiční
podpora" v oblasti podpory „Investiční podpora“
Zastupitelstvo projednalo a schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace - podání
žádostí dotace „Program 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu sportu a volného času“ "Podpora sportovních a
volnočasových aktivit – investiční podpora" v oblasti podpory „Investiční podpora“,
na parkourového a workoutového hřiště na ploše „Sportovního a volnočasového
areálu“ parc. č. 130/18 v k. ú. Kozmice u Benešova.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5

2.8.

počet hlasů proti – 1

počet nehlasujících – 0

Podání žádostí o poskytnutí dotace „Program 2020 pro poskytování dotací z
rozpočtu Středočeského kraje, ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků
živelných katastrof na akci „Středověké Kozmické slavnosti“ dne 5.9.2020
Zastupitelstvo projednalo a schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace
z „Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje za
Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof na akci
„Středověké Kozmické slavnosti“.

Hlasování:
počet hlasů pro – 6

2.9.

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

Uzavření smlouvy s osobou oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti na
pořízení změny územního plánu, schváleného zastupitelstvem obce Kozmice
dne 20.12.2019.
Zastupitelstvo obce Kozmice projednalo a schválilo uzavření smlouvy s 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), tato osoba zajistí Obecnímu
úřadu Kozmice splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací
činnosti podle § 24 stavebního zákona.
Hlasování:
počet hlasů pro – 6

počet hlasů proti –0

počet nehlasujících – 0

2.10. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo žádost o projednání připojení se
k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
Hlasování:
počet hlasů pro – 2
Obec Kozmice IČ: 00232017

počet hlasů proti – 3

počet nehlasujících – 1
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2.11. Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Kozmice RUAH pro rok 2020.
Zastupitelstvo obce Kozmice projednalo a schválilo žádost o poskytnutí příspěvku
z rozpočtu obce Kozmice RUAH pro rok 2020 ve výši 5.000,- Kč.
Hlasování:
počet hlasů pro – 4

počet hlasů proti – 2

počet nehlasujících – 0

V Kozmicích dne 20. 1. 2020

Zapsal: Radek Krupa
místostarosta obce

Helena Matoušková
starostka obce

Ověřovatelé zápisu:

Martina Posoldová

Obec Kozmice IČ: 00232017

Luboš Sládek
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Usnesení č. 1/2020 zastupitelstva obce Kozmice ze dne 20. 1. 2020
3.1.

Zahájení zasedání.
Zasedání zahájila starostka obce Helena Matoušková přivítáním přítomných a
zjištěním, že je přítomno 6 (šest) 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

3.3.

Ověřovatelé: Martin Papež, František Nepraš
Schválení programu schůze zastupitelstva konané dne 20. 1. 2020.
Zastupitelstvo schvaluje program schůze konané dne 20. 1. 2020.

3.4.

Spisový a skartační řád obce Kozmice.
Zastupitelstvo schválilo vnitřní organizační směrnici č.1/2020 Spisový a skartační řád
obce Kozmice, platný od 5.2.2020.

3.5.

Vypsání výběrových řízení
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo vypsání výběrových řízení na připravené
projekty: Dopravní opatření na komunikace II. třídy, Odbahnění „Velký rybník“,
Veřejný rozhlas, Komunikace ke hřbitovu.

3.6.

Rozhodnutí o způsobu pořízení změny č.2 územního plánu.
Zastupitelstvo obce Kozmice bylo seznámeno s návrhem na změnu uplatněnou
z podnětu pana J.Š., bytem Kozmice, ze dne 15.1.2020 (změna funkčního využití
plochy NSP na plochu SV2, SV) a se samotným postupem jejího pořízení, náklady na
změnu č. 2 územního plánu a její pořízení uhradí žadatel J.Š. v plné výši.
Dále zastupitelstvo obce Kozmice bylo seznámeno a schvaluje k výkonu územně
plánovací činnosti Městský úřad Benešov, Odbor výstavby územního plánování, úřad
územního plánování, ve smyslu ustanovení § 6 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon), s kterým
bude uzavřena smlouva, a tento úřad 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 č.2 územního plánu.

Obec Kozmice IČ: 00232017
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3.7.

Vyhlášení výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace „Program 2020 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
sportu a volného času“ "Podpora sportovních a volnočasových aktivit – investiční
podpora" v oblasti podpory „Investiční podpora“
Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace - Podání
žádostí dotace „Program 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu sportu a volného času“ "Podpora sportovních a
volnočasových aktivit – investiční podpora" v oblasti podpory „Investiční podpora“,
Na parkourového a workoutového hřiště na ploše „Sportovního a volnočasového
areálu“ na parc.č. 130/18 v k. ú. Kozmice u Benešova.

3.8.

Podání žádostí o poskytnutí dotace „Program 2020 pro poskytování dotací z
rozpočtu Středočeského kraje, ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků
živelných katastrof na akci „ Středověké Kozmické slavnosti“ dne 5.9.2020.
Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace z „Programu 2020
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje za Středočeského Fondu
hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof na akci „ Středověké Kozmické
slavnosti“.

3.9.

Uzavření smlouvy s osobou oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti na
pořízení změny územního plánu, schváleného zastupitelstvem obce Kozmice
dne 20.12.2019.
Zastupitelstvo obce Kozmice schválilo uzavření smlouvy s 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), tato osoba zajistí Obecnímu
úřadu Kozmice splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací
činnosti podle § 24 stavebního zákona.

3.10. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo žádost o projednání připojení se
k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
3.11. Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Kozmice RUAH pro rok 2020.
Zastupitelstvo obce Kozmice projednalo a schválilo žádost o poskytnutí příspěvku
z rozpočtu obce Kozmice RUAH pro rok 2020 ve výši 5. 000,- Kč.

V Kozmicích dne 20. 1. 2020

Helena Matoušková
starostka obce
Vyvěšeno na úřední desce dne: 21. 1. 2020
Sejmuto dne:
Obec Kozmice IČ: 00232017

Stránka | 6

