Zápis č. 6/2020
ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice konaného dne 15. 6. 2020
v zasedací místnosti OÚ Kozmice, od 19:00 hodin
Přítomni: starostka obce Helena Matoušková, místostarosta Radek Krupa
členové ZO František Nepraš, Martin Papež
Nepřítomni: Martina Kadeřábková, Luboš Sládek, Martina Posoldová

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 15. 6. 2020.
Výběrové řízení Rybník „Velký“ - odbahnění a stavební úpravy.
Výběrové řízení „Bezdrátový rozhlas v obci Kozmice.
Nad rámec programu:

1.6.

Navrhovatel pan J.Š. - Návrh na pořízení změny územního plánu.

Průběh zasedání podle jednotlivých bodů programu
2.1. Zahájení zasedání
Zasedání zahájila starostka obce Helena Matoušková přivítáním přítomných a
zjištěním, že jsou přítomni čtyři (4) zastupitelé, tudíž zastupitelstvo je
usnášeníschopné. Starostka zároveň předložila zastupitelstvu ke schválení výše
uvedený program.
2.2.

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zapisovatel: Radek Krupa
Ověřovatelé: František Nepraš, Martin Papež
Hlasování:
počet hlasů pro – 4 počet hlasů proti – 0

2.3.

počet nehlasujících – 0

Schválení programu schůze zastupitelstva konané dne 15.6.2020
Zastupitelstvo schvaluje program schůze konané dne 15.6.2020.
Hlasování:
počet hlasů pro – 4 počet hlasů proti – 0 počet nehlasujících – 0

2.4.

Výběrové řízení Rybník „Velký“ - odbahnění a stavební úpravy.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledky výběrového řízení na zhotovení díla
Rybník „Velký“ – odbahnění a stavební úpravy. Výběrové řízení pro obec vykonala společnost
VIA Consult a.s. Hodnocení nabídek se uskutečnilo dne 2. 6. 2020. S nejvýhodnější nabídkou
byl vybrán dodavatel HYDRO & KOV s.r.o., za nabídkovou cenu 1.747.777,24 Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo se společností
HYDRO & KOV s.r.o.

Hlasování:
počet hlasů pro – 4 počet hlasů proti – 0 počet nehlasujících – 0
2.5.

Výběrové řízení „Bezdrátový rozhlas v obci Kozmice“.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledky výběrového řízení na zhotovení díla
„Bezdrátový rozhlas v obci Kozmice“. Výběrové řízení pro obec vykonala společnost
VIA Consult a.s. Hodnocení výběrového řízení se uskutečnilo dne 2. 6. 2020. S nejvýhodnější
nabídkou byl vybrán dodavatel JD ROZHLASY s.r.o., za nabídkovou cenu 299.412,- Kč včetně
DPH. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo se společností
JD ROZHLASY s.r.o.

Hlasování:
počet hlasů pro – 4 počet hlasů proti – 0 počet nehlasujících – 0
2.6.

Navrhovatel pan J.Š. - Návrh na pořízení změny územního plánu
Dne 15.6. 2020 podal pan J. Š. písemnost vyhotovenou dne 12.6.2020 s žádostí
o zařazení do programu zastupitelstva obce konaného dne 15.6.2020.
Návrh na pořízení změny územního plánu.
Navrhovatel předložil návrh na pořízení změny zkráceným postupem dle § 55a.
Změna se týká pozemků ve vlastnictví navrhovatele par. č. 1417/1 a 1416 v k.ú.
Kozmice u Benešova.
Důvodem pořízení změny územního plánu je opětovné zařazení pozemků do plochy
funkčního využití „SV2 – smíšené obytné - venkovské“ Kozmice u Benešova.
Zastupitelstvo obce Kozmice již návrh na změnu navrhovatelem panem J.Š.
projednávalo v ZO dne 20.1.2020, Usnesení č. 1/2020, kde ZO rozhodlo o způsobu
pořízení změny č.2 územního plánu, bylo seznámeno s návrhem změny č.2 územního
plánu Kozmice a schválilo k výkonu územně plánovací činnosti MěÚ Benešov, Odbor
územního plánování, ve smyslu ustanovení § 6 odst.6 zákona č. 183/2006 Sb. o
územním a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon).
Přílohou k Návrh na pořízení změny územního pánu podanou panem J.Š. ze
dne 15.6.2020 byl předložen Návrh obsahu změny č.2 územního plánu Kozmice
ze dne 26.2.2020, určený pro Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství Č.j. MUBN/35123/2020/VÝST, Spis. zn.
VÝST/25832/2020/BAM a dále Stanovisko k navrhovanému obsahu změny č.2
územního plánu Kozmice doručeného od Středočeského kraje ze dne 27.3.2020,
Č.j. 036410/2020/KUSK, Spis. zn. SZ_0036410/2020/KUSK. Navrhovatel předložil,
že na své vlastní náklady pořídí a zajistí zpracování úplného znění územního plánu
obce Kozmice.
Zastupitelstvo obce Kozmice ukládá starostce obce Kozmice zajistit u pořizovatele

MěÚ Benešov:
- úpravu obsahu změny č. 2 územního plánu Kozmice podle § 55a, zákon č.183/2006
Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
- zajistit naplnění §55a odst. 4, postup podle podle § 46 odst. 2a3 zákon č.183/2006 Sb.
zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
- návrh usnesení o schválení obsahu změny č.2 zkráceným postupem ve smyslu
§ 55a, zákon č.183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon).
Hlasování:
počet hlasů pro – 4 počet hlasů proti – 0 počet nehlasujících – 0

V Kozmicích dne 15.6. 2020

Zapsal: Radek Krupa
místostarosta obce

Helena Matoušková
starostka obce

Ověřovatelé zápisu:
František Nepraš

Martin Papež

Usnesení č. 6/2020 zastupitelstva obce Kozmice ze dne 15. 6. 2020
3.1.

Zahájení zasedání.
Zasedání zahájila starostka obce Helena Matoušková přivítáním přítomných a
zjištěním, že jsou přítomni čtyři (4) 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: František Nepraš, Martin Papež

3.3.

Schválení programu schůze zastupitelstva konané dne 15. 6. 2020.
Zastupitelstvo schvaluje program schůze konané dne 15. 6. 2020.

3.4.

Výběrové řízení Rybník „Velký“ - odbahnění a stavební úpravy.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledky výběrového řízení na zhotovení díla
Rybník „Velký“ – odbahnění a stavební úpravy. Výběrové řízení pro obec vykonala společnost
VIA Consult a.s. Hodnocení nabídek se uskutečnilo dne 2. 6. 2020. S nejvýhodnější nabídkou
byl vybrán dodavatel HYDRO & KOV s.r.o., za nabídkovou cenu 1 747 777,24 Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo s HYDRO & KOV s.r.o.

3.5.

Výběrové řízení „Bezdrátový rozhlas v obci Kozmice“.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledky výběrového řízení na zhotovení díla
„Bezdrátový rozhlas v obci Kozmice“. Výběrové řízení pro obec vykonala společnost
VIA Consult a.s. Hodnocení výběrového řízení se uskutečnilo dne 2. 6. 2020. S nejvýhodnější
nabídkou byl vybrán dodavatel JD ROZHLASY s.r.o., za nabídkovou cenu 299 412,- Kč včetně
DPH. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo se společností
JD ROZHLASY s.r.o.

3.6.

Navrhovatel pan J.Š. - Návrh na pořízení změny územního plánu
Zastupitelstvo obce ukládá starostce obce Kozmice zajistit u pořizovatele
MěÚ Benešov:
- úpravu obsahu změny č. 2 územního plánu Kozmice podle § 55a, zákon č.183/2006
Sb. zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
- zajistit naplnění §55a odst. 4, postup podle podle § 46 odst. 2a3 zákon č.183/2006 Sb.
zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
- návrh usnesení o schválení obsahu změny č.2 zkráceným postupem ve smyslu
§ 55a, zákon č.183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon).

V Kozmicích dne 15. 6. 2020
Helena Matoušková
starostka obce
Vyvěšeno na úřední desce dne: 19. 6. 2020
Sejmuto dne:

