Zápis č. 4/2020
ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice konaného dne 27. 4. 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.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.

Zahájení zasedání.
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Schválení programu schůze zastupitelstva dne 27. 4. 2020.
Rozpočtové opatření č.2
Výběr zhotovitele rekonstrukce památníků obětem 1. a 2. Světové války v obci
Kozmice.
Uzavření dohody na sekání trávy zeleně, ploch a hřiště.
Uzavření nájemní smlouvy s Římskokatolickou farností.
Vyhláška obce Kozmice k úpravě podmínek odběru vody z veřejného vodovodu.
Distribuce roušek z nanomateriálu a dezinfekčních prostředků.
Odměna zastupiteli obce za přípravu kulturně -společenských akcí.
Posouzení žádosti na změnu ÚP Kozmice předloženou panem M. D.
Zadání vypracování PD na revitalizaci obecní nádrže v Kácové Lhotě dle studie.
Zadání vypracování PD na plochu a zázemí bikros V Kozmicích dle studie.
Žádost o podporu provozu Linky bezpečí.
Doplnění programu:
Převedení finančních prostředků na obnovu vodohospodářské infrastruktury za rok
2019.
Žádost o směnu pozemků par. č. 278/1 o výměře 1 990 m² a 278/3 o výměře 1 832
m² ve vlastnictví pana Ing. M. Š. za pozemek ve 318 o výměře 4 046 m².
Podání dotace Výzva JSDH_V2_2021_ Pořízení nového dopravního automobilu,
v rámci programu „014D26 Dotace pro jednotky SDH obcí“, který zabezpečuje
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České
republiky a podání žádosti z Hasičského fondu Nadace Agrofert.

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
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Ověřovatelé: Martin Papež, Luboš Sládek
Hlasování:
počet hlasů pro – 6 počet hlasů proti – 0
2.3.

počet nehlasujících – 0

Schválení programu schůze zastupitelstva konané dne 27.4.2020
Zastupitelstvo schvaluje program schůze konané dne 27.4.2020.
Hlasování:
počet hlasů pro – 6 počet hlasů proti – 0 počet nehlasujících – 0

2.4.

Rozpočtové opatření č.2
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 2. Příloha zápisu č.1.
Hlasování:
počet hlasů pro – 6 počet hlasů proti – 0 počet nehlasujících – 0

2.5.

Výběr zhotovitele rekonstrukce památníků obětem 1. a 2. Světové války v obci
Kozmice
Zastupitelstvo projednalo cenové nabídky na zhotovitele rekonstrukce památníků
obětem 1. a 2. Světové války v obci Kozmice. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku
k podepsání smlouvy se zhotovitelem.
Hlasování:
počet hlasů pro – 6 počet hlasů proti – 0 počet nehlasujících – 0

2.6.

Uzavření dohody na sekání trávy zeleně, ploch a hřiště.
Zastupitelstvo obce Kozmice bylo seznámeno s návrhem na uzavření dohody o
provedení práce na sekání zeleně, ploch a hřiště. Zastupitelstvo schválilo
uzavření dohody s členem zastupitelstva panem Lubošem Sládkem.
Zastupitel Luboš Sládek prohlásil, že je ve střetu zájmu, a tudíž se zdržuje hlasování.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5 počet hlasů proti – 0

2.7.

počet nehlasujících – 1

Uzavření nájemní smlouvy s Římskokatolickou farností.
Zastupitelstvo obce Kozmice schválilo uzavření nájemní smlouvy s Římskokatolickou
farností. K uzavření smlouvy mezi obcí Kozmice a Římskokatolickou farností vedly
nastavené podmínky dotace na realizaci v MŠ a kulturního centra.
V případě nepodaření získání dotace do 31.3.2022 je obec Kozmice oprávněna
vypovědět nájem. V případě získání dotace, nájemné ve výši 1 000,-Kč se zavazujeme
platit počínaje měsícem faktického užívání domu č.p. 22 (budova fary).
Hlasování:
počet hlasů pro – 4 počet hlasů proti – 1
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2.8.

Vyhláška obce Kozmice k úpravě podmínek odběru vody z veřejného vodovodu
Zastupitelstvo projednalo a schválilo veřejnou vyhlášku obce Kozmice k úpravě
podmínek odběru vody z veřejného vodovodu od 01.05.2020 do 30.09.2020.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5

počet hlasů proti – 1

počet nehlasujících – 0

2.9.

Distribuce roušek z nanomateriálu a dezinfekčních prostředků.
Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí distribuci roušek a dezinfekčních
prostředků. Ochranné prostředky pro občany Kozmic, Kácova Lhota a Rousínov.
Dne 21.-22. 4. 2020 občanům s trvalým pobytem v obci Kozmice, byly zdarma
distribuovány roušky. Současně byl zdarma distribuován na číslo popisné s trvalým
pobytem dezinfekční prostředek ISOLDA SKIN.

2.10.

Odměna zastupiteli obce za přípravu kulturně -společenských akcí.
Zastupitelstvo obce Kozmice projednalo a schválilo návrh na uzavření dohody o
provedení práce ve výši 7.000,- Kč na přípravu kulturně-společenských akcí s členem
zastupitelstva panem Františkem Neprašem. Zastupitel František Nepraš prohlásil,
že je ve střetu zájmu, a tudíž se zdržuje hlasování.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5

počet hlasů proti –0 počet nehlasujících – 1

2.11. Posouzení žádosti na změnu ÚP Kozmice předloženou panem Milanem Dobiášem
Zastupitelstvo obce:
I.

II.

komplexně posoudilo a rozhodlo o žádosti změnu územního plánu (dále též ÚP) takto:
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s pořízením změny územního plánu Kozmice podle
návrhu předloženého navrhovatelem M. D. ze dne 20.1.2020, došlo na
úřad dne 7.2.2020 a nedoporučeného pořizovatelem, Obecním úřadem Kozmice;

pověřilo starostku obce informovat o výsledku jednání navrhovatele.
Hlasování:
počet hlasů pro – 0

počet hlasů proti – 4 počet nehlasujících – 2

2.12. Zadání vypracování PD na revitalizaci obecní nádrže v Kácové Lhotě dle studie.
Zastupitelstvo obce Kozmice projednalo a schválilo zadání vypracování projektové
dokumentace na revitalizaci obecní nádrže v části Kácova Lhota dle studie, včetně
nastavení projektové dokumentace na dotace z Programu, tj. kompletní
administrace celého procesu včetně všech příloh - expertní pomoc a intenzivní
asistenci při přípravě žádosti o dotaci z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ
Obec Kozmice IČ: 00232017
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PROSTŘEDÍ Z FONDŮ EVROPSKÉ UNIE vyhlašovaným Ministerstvem životního
prostředí ČR a orgány EVROPSKÉ UNIE, popř. z Ministerstva zemědělství ČR.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5

počet hlasů proti – 1

počet nehlasujících – 0

2.13. Zadání vypracování PD na plochu a zázemí bikros v Kozmicích dle studie.
Zastupitelstvo obce Kozmice projednalo a schválilo zadání vypracování projektové
dokumentace na plochu a zázemí bikros v Kozmicích dle studie.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5

počet hlasů proti – 0 počet nehlasujících – 1

2.14. Žádost o podporu provozu Linky bezpečí.
Zastupitelstvo obce Kozmice projednalo a neschválilo podporu provozu Linky bezpečí.
Hlasování:
počet hlasů pro – 2

počet hlasů proti – 2 počet nehlasujících – 2

2.15. Převedení finančních prostředků na obnovu vodohospodářské infrastruktury za
rok 2019.
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí převedení finančních prostředků
v částce 9.000,- Kč na zvláštní účet na obnovu vodohospodářské infrastruktury za
rok 2019.
Hlasování:
počet hlasů pro – 6

počet hlasů proti – 0 počet nehlasujících – 0

2.16. Žádost o směnu pozemků par. č. 278/1 o výměře 1 990 m² a 278/3 o výměře 1 832 m²
ve vlastnictví pana Ing. M. Š. za pozemek ve 318 o výměře 4 046 m²
Zastupitelstvo obce Kozmice projednalo a zamítlo návrh na směnu pozemků par. č.
278/1 o výměře 1 990 m² a 278/3 o výměře 1 832 m² ve vlastnictví pana Ing. M. Š. za
pozemek ve 318 o výměře 4 046 m².
Hlasování:
počet hlasů pro – 6

počet hlasů proti – 0 počet nehlasujících – 0

2.17. Podání dotace Výzva JSDH_V2_2021_ Pořízení nového dopravního automobilu,
v rámci programu „014D26 Dotace pro jednotky SDH obcí“, který zabezpečuje
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České
republiky a podání žádosti z Hasičského fondu Nadace Agrofert.
Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí s podáním žádosti o dotace z uvedených
programů.
Obec Kozmice IČ: 00232017
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Pro potřeby podpory financování si obec stanovila účast na 2 možných projektech
financování:
1) Výzva JSDH_V2_2021_Pořízení nového dopravního automobilu, v rámci programu
„014D26 Dotace pro jednotky SDH obcí“, který zabezpečuje Ministerstvo vnitra - generální
ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky v souladu:
- a) se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
rozpočtových pravidlech“),
- b) s § 24 odst. 1 písm. d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů, poskytuje účelové investiční dotace na úkoly jednotek sborů dobrovolných hasičů
obcí - podle § 70 odst. 1 a 5 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů a na úkoly obcí - podle § 15 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném
systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. https://www.hzscr.cz/clanek/dotace-obcim-na-reprodukci-pozarni-techniky649464.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d

2) Hasičský fond Nadace Agrofert
- Hasičský fond je samostatným projektem Nadace AGROFERT a je určený profesionálním i
dobrovolným hasičským sborům, organizacím a sdružením. Fond přijímá žádosti o příspěvky
zejména na přístroje, vybavení či zařízení, na projekty, akce a aktivity v oblastech zásahové a
záchranářské činnosti hasičského sportu práce s dětmi a mládeží organizace společenských,
sportovních či kulturních aktivit v obci či regionu určených široké veřejnosti hasičské historie
a tradic - https://www.nadace-agrofert.cz/projekty/hasicsky-fond-nadace-agrofert
Hlasování:
počet hlasů pro – 5

počet hlasů proti – 1 počet nehlasujících – 0

V Kozmicích dne 27. 4. 2020

Zapsal: Radek Krupa
místostarosta obce

Helena Matoušková
starostka obce

Ověřovatelé zápisu:

Martin Papež

Obec Kozmice IČ: 00232017

Luboš Sládek
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Usnesení č. 4/2020 zastupitelstva obce Kozmice ze dne 27. 4. 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
Ověřovatelé: Martin Papež, František Nepraš

3.3.

Schválení programu schůze zastupitelstva konané dne 27. 4. 2020.
Zastupitelstvo schválilo program schůze konané dne 27. 4. 2020.

3.4.

Rozpočtové opatření č.2
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 2. Příloha č.1.

3.5.

Výběr zhotovitele rekonstrukce památníků obětem 1. a 2. Světové války v obci
Kozmice
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo výběr zhotovitele památníků obětem 1. a 2.
Světové války v obci Kozmice. Zastupitelstvo obce pověřilo starostku k podepsání
smlouvy se zhotovitelem.

3.6.

Uzavření dohody na sekání trávy zeleně, ploch a hřiště.
Zastupitelstvo obce Kozmice bylo seznámeno s návrhem na uzavření dohody o
provedení práce na sekání trávy, zeleně, ploch a hřiště. Zastupitelstvo schválilo
uzavření dohody s Lubošem Sládkem.
Zastupitel Luboš Sládek se zdržel hlasování z důvodu střetu zájmu.

3.7.

Uzavření nájemní smlouvy s Římskokatolickou farností.
Zastupitelstvo obce Kozmice schválilo uzavření nájemní smlouvy s Římskokatolickou
farností.

3.8.

Vyhláška obce Kozmice k úpravě podmínek odběru vody z veřejného vodovodu.
Zastupitelstvo schválilo veřejnou vyhlášku obce Kozmice k úpravě podmínek
odběru vody z veřejného vodovodu od 01.05.2020 do 30.09.2020.

3.9.

Distribuce roušek z nanomateriálu a dezinfekčních prostředků.
Zastupitelstvo obce Kozmice bere na vědomí distribuci roušek a dezinfekčních
prostředků.

3.10. Odměna zastupiteli obce za přípravu akcí.
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření dohody o provedení práce zastupiteli obce
panu Františku Neprašovi za přípravu kulturně-společenských akcí v obci ve výši
7. 000,- Kč.
Obec Kozmice IČ: 00232017
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3.11. Posouzení žádosti na změnu ÚP Kozmice předloženou panem M.D.
Zastupitelstvo obce Kozmice
I.

II.

komplexně posoudilo a rozhodlo o žádosti změnu územního plánu (dále též ÚP) takto:
Zastupitelstvo obce Kozmice nesouhlasí s pořízením změny územního plánu
Kozmice podle návrhu předloženého navrhovatelem M. D. ze dne 20.1.2020, došlo na
úřad dne 7.2.2020 a nedoporučeného pořizovatelem, Obecním úřadem Kozmice;

pověřilo starostku obce informovat o výsledku jednání navrhovatele.

3.12. Zadání vypracování PD na revitalizaci obecní nádrže v Kácové Lhotě dle studie.
Zastupitelstvo obce Kozmice projednalo a schválilo zadání vypracování projektové
dokumentace na revitalizaci obecní nádrže v části Kácova Lhota dle studie.
3.13. Zadání vypracování PD na plochu a zázemí bikros v Kozmicích dle studie
Zastupitelstvo obce Kozmice projednalo a schválilo zadání vypracování projektové
dokumentace na plochu a zázemí bilos v Kozmicích dle studie.
3.14. Žádost o podporu provozu Linky bezpečí.
Zastupitelstvo obce Kozmice projednalo a neschválilo podporu provozu Linky bezpečí.
3.15. Převedení finančních prostředků na obnovu vodohospodářské infrastruktury za
rok 2019.
Zastupitelstvo obce Kozmice projednalo a bere na vědomí převedení finančních
prostředků v částce 9.000,- Kč na zvláštní účet na obnovu vodohospodářské
infrastruktury za rok 2019.
3.16. Žádost o směnu pozemků par. č. 278/1 o výměře 1 990 m² a 278/3 o výměře 1 832 m²
ve vlastnictví pana Ing. M. Š. za pozemek ve 318 o výměře 4 046 m²
Zastupitelstvo obce Kozmice projednalo a zamítlo návrh na směnu pozemků par. č.
278/1 o výměře 1 990 m² a 278/3 o výměře 1 832 m² ve vlastnictví pana Ing. M. Š. za
pozemek ve 318 o výměře 4 046 m².
3.17. Podání dotace Výzva JSDH_V2_2021_ Pořízení nového dopravního automobilu,
v rámci programu „014D26 Dotace pro jednotky SDH obcí“, který zabezpečuje
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České
republiky a podání žádosti z Hasičského fondu Nadace Agrofert.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo podání žádosti o dotace z uvedených
programů.
V Kozmicích dne 27. 4. 2020
Helena Matoušková
starostka obce
Vyvěšeno na úřední desce dne: 7. 5. 2020
Sejmuto dne:
IČO: 00232017 Opis rozpočtových opatření Období: 4/2020
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Obec Kozmice Rozpočet v Kč
----------------------------------------------------------------------------------Su Au Uz Org Ka OdPa SpPo Zp Změna rozpočtu Text rozpočtu
...............................................................................
.....
Popis: 2 2 Datum: 27.04.2020 Druh: 1
Rozpočtové opatření č.2
231 10 00000 0000 00 0000 1340 000 5 000,00 Poplatky za odpady
231 10 00000 0000 00 2219 6121 000 100 000,00 Ostatní zál.komunikací-přechod
231 10 00000 0000 00 2310 5139 000 2 000,00 Vodovod - materiál
231 10 00000 0000 00 2310 5171 000 20 000,00 Vodovod - opravy
231 10 00000 0000 00 2310 6121 000 100 000,00 Vodovod - výstavba
231 10 00000 0000 00 2321 5171 000 20 000,00 ČOV - opravy
231 10 00000 0000 00 2341 5169 000 20 000,00 Vodní díla - služby
231 10 00000 0000 00 3341 6122 000 350 000,00 Bezdrátový rozhlas - výstavba
231 10 00000 0000 00 3349 5169 000 20 000,00 SMS - systém
231 10 00000 0000 00 3639 5221 000 16 000,00 Transfér obec.prospěš.společ.
231 10 00000 0000 00 3721 5169 000 20 000,00 Nebezpečný odpad
231 10 00000 0000 00 3745 2149 000 14 039,00 Honební společnost Petroupim
231 10 00000 0000 00 3745 5169 000 20 000,00 Veř.zeleň - služby
231 10 00000 0000 00 5213 5139 000 100 000,00 Krizová opatření - materiál
231 10 00000 0000 00 6171 5139 000 20 000,00 Místní správa - materiál
231 10 00000 0000 00 6171 5168 000 2 900,00 Zprac.dat a techn.
231 10 00000 0000 00 6171 5229 000 180,00 Neinv.transfery nezisk.org.
231 10 00000 0000 00 6330 5349 000 9 000,00 Převod vlastním fondům
236 10 00000 0000 00 6330 4134 000 9 000,00 Převod na Fond FO Va K
Celkem za č. 2: Příjmy: 28 039,00 Výdaje: 820 080,00
...............................................................................
.....
Rozdíl Příjmy - Výdaje: -792 041,00
----------------------------------------------------------------------------------FENIX, Rozpočet 8.71.000 Strana 1 Tisk: 27.04.2020 9:28:45
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