Zápis č. 5/2020
ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice konaného dne 29. 5. 2020
v zasedací místnosti OÚ Kozmice, od 19:00 hodin
Přítomni: starostka obce Helena Matoušková, místostarosta obce Radek Krupa
členové ZO Martin Papež, Martina Posoldová, František Nepraš, Luboš Sládek,
Nepřítomna: Martina Kadeřábková
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Program zasedání
Zahájení zasedání.
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Schválení programu schůze zastupitelstva dne 29.5.2020.
Schválení účetní závěrky za rok 2019.
Schválení závěrečného účtu obce za rok 2019.
Rozpočtové opatření č. 3.
Bezúplatné převedení pozemku parc. č. st. 1615 v Kácové Lhotě, k.ú. Kozmice u
Benešova, vlastník pozemkové parcely Česká republika (právo s nakládáním
s majetkem Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) do vlastnictví obce
Kozmice.
1.8. Záměr č. 1/2020 obce Kozmice. Směna části pozemku parc.č. 1391/3 ve vlastnictví
obce Kozmice za pozemek parc.č. 1382/45 ve vlastnictví pana B.M.
1.9. Žádost o vyjádření k havarijnímu plánu AGRO Přestavlky, a.s.
1.10. Podání dotace ze Středočeského Fondu obnovy venkova pro rok 2017-2020 na akci
veřejný bezdrátový rozhlas.
1.11. Žádost o odkup části obecního pozemku podanou panem Ing. J.P.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

Průběh zasedání podle jednotlivých bodů programu
Zahájení zasedání
Zasedání zahájila starostka obce Helena Matoušková přivítáním přítomných a
zjištěním, že je přítomno pět (6) členů, tudíž zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starostka zároveň předložila zastupitelstvu ke schválení výše uvedený program
zasedání.
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zapisovatel: Radek Krupa
Ověřovatelé: Luboš Sládek, Martin Papež
Hlasování:
počet hlasů pro – 6
počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

Schválení programu schůze zastupitelstva konané dne 29.5.2020
Zastupitelstvo schválilo program schůze konané dne 29.5.2020.
Hlasování:
počet hlasů pro – 6
počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0

2.4.

Schválení účetní závěrky za rok 2019.
Zastupitelstvo schválilo účetní závěrku za rok 2019.
Hlasování:
počet hlasů pro – 6
počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0

2.5.

Schválení závěrečného účtu obce Kozmice za rok 2019.
Zastupitelstvo obce Kozmice projednalo závěrečný účet obce Kozmice za rok
2019 spolu se Zprávou o výsledku hospodaření obce Kozmice za rok 2019, vypracovanou
kontrolory Krajského úřadu, Středočeského kraje dne 5. 5.2020 . Ve zprávě se poukazuje
na chybu v oddíle B). Zastupitelstvo přijalo opatření k nápravě této chyby. Písemná
informace o opatření k nápravě této chyby bude odeslána do 15ti dnů ode dne tohoto
zasedání Odboru Interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje,
Zborovská 11, 150 00 Praha 5.
Zastupitelstvo obce Kozmice schválilo závěrečný účet obce Kozmice za rok 2019 a to bez
výhrad.

Hlasování:
počet hlasů pro – 6
2.6.

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

Bezúplatné převedení pozemku parc. č. st. 1615 v Kácové Lhotě, k.ú. Kozmice u
Benešova, vlastník pozemkové parcely Česká republika (právo s nakládáním
s majetkem Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) do vlastnictví obce
Kozmice.
Zastupitelstvo obce Kozmice schválilo bezúplatné převedení pozemku parc. č. st.
1615 v Kácové Lhotě, k.ú. Kozmice u Benešova, vlastník pozemkové parcely Česká
republika (právo s nakládáním s majetkem Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových) do vlastnictví obce Kozmice. Pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci.
Hlasování:
počet hlasů pro – 6

2.8.

počet nehlasujících – 0

Rozpočtové opatření č. 3.
Zastupitelstvo obce Kozmice schválilo rozpočtové opatření č. 3 viz. příloha č. 1.
Hlasování:
počet hlasů pro – 6

2.7.

počet hlasů proti – 0

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

Záměr č. 1/2020 obce Kozmice. Směna části pozemku parc.č. 1391/3 ve vlastnictví
obce Kozmice za pozemek parc.č. 1382/45 ve vlastnictví pana B.M.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo záměr č. 1/2020 obce Kozmice. Směna
části pozemku parc.č. 1391/3 ve vlastnictví obce Kozmice za pozemek parc. č.
1382/45 ve vlastnictví pana B.M. Cena pozemků pro směnu je 150,- Kč/m2.
Hlasování:
počet hlasů pro – 6

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

2.9.

Žádost o vyjádření k havarijnímu plánu AGRO Přestavlky, a.s.
Zastupitelstvo obce projednalo a nemá připomínky k žádosti o schválení havarijního
plánu AGRO Přestavlky, a.s. Zastupitelstvo obce Kozmice vydá souhlasné vyjádření.
Hlasování:
počet hlasů pro – 6

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

2.10. Projednání žádost dotace ze Středočeského Fondu obnovy venkova pro rok 20172020 na akci veřejný bezdrátový rozhlas.
Zastupitelstvo projednalo a souhlasí s podáním dotace ze Středočeského
Fondu obnovy venkova pro rok 2017-2020 na akci veřejný bezdrátový rozhlas.
Hlasování:
počet hlasů pro – 6

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

2.11. Žádost o odkup části obecního pozemku podanou panem Ing. J.P.
Zastupitelstvo obce Kozmice projednalo žádost o odkup části obecného pozemku
podanou panem Ing. J.P.. Zastupitelstvo obce nesouhlasí s prodejem obecního
pozemku (ani jeho části) a pověřuje paní starostu zpracováním návrhu ke směně
části obecního pozemku dle žádosti pana Ing. J.P. za pozemek (či jeho část ve
vlastnictví pana Ing. J.P.
Hlasování:
počet hlasů pro – 6

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

V Kozmicích dne 29. 5. 2020

Zapsal: Radek Krupa

Helena Matoušková
starostka obce

Ověřovatelé zápisu:

Luboš Sládek

Martin Papež

Usnesení č. 5/2020 zastupitelstva obce Kozmice ze dne 29. 5. 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: Luboš Sládek, Martin Papež

3.3.

Schválení programu schůze zastupitelstva konané dne 29. 5. 2020.
Zastupitelstvo schválilo program schůze konané dne 29. 5. 2020.

3.4.

Schválení účetní závěrky za rok 2019.
Zastupitelstvo schválilo účetní závěrku za rok 2019.

3.5.

Závěrečný účet obce Kozmice za rok 2019.
Zastupitelstvo obce Kozmice projednalo a schválilo závěrečný účet obce Kozmice za rok
2019 spolu se Zprávou o výsledku hospodaření obce Kozmice za rok 2019 a schvaluje
závěrečný účet obce Kozmice za rok 2019 a to bez výhrad.

3.6.

Rozpočtové opatření č.3.
Zastupitelstvo obce Kozmice schválilo rozpočtové opatření č. 3 viz. příloha č. 1.

3.7.

Bezúplatné převedení pozemku parc. č. st. 1615 v Kácové Lhotě, k.ú. Kozmice u
Benešova, vlastník pozemkové parcely Česká republika (právo s nakládáním
s majetkem Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) do vlastnictví
obce Kozmice.
Zastupitelstvo obce Kozmice schválilo bezúplatné převedení pozemku parc. č. st.
1615 v Kácové Lhotě, k.ú. Kozmice u Benešova, vlastník pozemkové parcely Česká
republika (právo s nakládáním s majetkem Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových) do vlastnictví obce Kozmice. Pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci.

3.8.

Záměr č. 1/2020 obce Kozmice. Směna části pozemku parc.č. 1391/3 ve vlastnictví
obce Kozmice za pozemek parc.č. 1382/45 ve vlastnictví pana B.M.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo záměr č. 1/2020 obce Kozmice. Směna
části pozemku parc.č. 1391/3 ve vlastnictví obce Kozmice za pozemek parc.č. 1382/45
ve vlastnictví pana B.M. Cena pozemků pro směnu je 150,- Kč/m2.

3.9.

Žádost o vyjádření k havarijnímu plánu AGRO Přestavlky, a.s.
Zastupitelstvo obce projednalo a nemá připomínky k žádosti o schválení havarijního
plánu AGRO Přestavlky, a.s. Zastupitelstvo obce Kozmice souhlasí a vydá souhlasné
vyjádření.

3.10. Podání dotace ze Střeočeského Fondu obnovy venkova pro rok 2017-2020 na akci
veřejný bezdrátový rozhlas.
Zastupitelstvo projednalo a souhlasí s podáním dotace ze Středočeského
Fondu obnovy venkova pro rok 2017-2020 na akci veřejný bezdrátový rozhlas.
3.11. Žádost o odkup části obecního pozemku podanou panem Ing. J.P.
Zastupitelstvo obce Kozmice projednalo žádost o odkup části obecného pozemku
podanou panem ing. J.P.. Zastupitelstvo obce nesouhlasí s prodejem obecního
pozemku (ani jeho části) a pověřuje paní starostu zpracováním návrhu ke směně části
obecního pozemku dle žádosti pana Ing. J.P. za pozemek (či jeho část ve vlastnictví
pana Ing. J.P.)

V Kozmicích dne 29.5.2020

Helena Matoušková
starostka obce

Radek Krupa
místostarosta obce

Vyvěšeno dne: 2.6.2020
Sejmuto dne:

