Zápis č. 7/2020
ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice konaného dne 7. 7. 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,
Nepřítomna: Martina Kadeřábková, Luboš Sládek
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Program zasedání
Zahájení zasedání.
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Schválení programu schůze zastupitelstva dne 7.7.2020.
Vydání změny č.1 územního plánu obce Kozmice.
Pořízení a obsah změny č.2 územního plánu obce Kozmice.
Poskytnutí dotace na multifunkční hřiště Kozmice, Výzva 1/2019/11D8210,
DT H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
z Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
1.7. Poskytnutí dotace na rekonstrukci kamenné obvodové zdi obecního hřbitova
v Kozmicích, Výzva 1/2019/11D8210, DT G – Obnova drobných sakrálních staveb
a hřbitovů.
1.8. Poskytnutí dotace na obnovu komunikace ke hřbitovu Kozmice.
Výzva 1/2019/11D8210 DT A1 - Podpora obnovy místních komunikací.
1.9. Rozpočtové opatření č.4
1.10. Revokace Usnesení č.9/2019 ze dne 20.12.2019, bod 1.14. podáním žádosti o
grant projektu Stavební úpravy fary a stodoly pro vybudování mateřské školy
v Kozmicích do Výzvy MK z fondů EHP/Norska, Program Kultura.

2.
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) členů, tudíž zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starostka zároveň předložila zastupitelstvu ke schválení výše uvedený program
zasedání.
2.2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zapisovatel: Radek Krupa
Ověřovatelé: Martina Posoldová, Martin Papež
Hlasování:
počet hlasů pro – 5 počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0
2.3. Schválení programu schůze zastupitelstva konané dne 7.7.2020
Zastupitelstvo schválilo program schůze konané dne 7.7.2020.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5

počet hlasů proti – 0
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2.4. Vydání změny č.1 územního plánu obce Kozmice.
Zastupitelstvo obce Kozmice projednalo a:
I.

souhlasí s „Předkládací zprávou ke změně č. 1 územního plánu (dále též „ÚP “)
Kozmice“ a s vyhodnocením stanovisek a připomínek;

II.

bere na vědomí stanovisko k návrhu Změny č. 1 územního plánu Kozmice vydaného
odborem územního plánování a stavebního řádu krajského úřadu ze dne 4.6.2020;

III.

ověřilo soulad s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu ( stavební zákon) v platném znění , že zpracovaná
dokumentace není v rozporu:
1. s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, č. 2 a č. 3,
2. s územně plánovací dokumentací vydanou krajem – se Zásadami územního
rozvoje Středočeského kraje, ve znění Aktualizace č. 1 a č. 2,
3. s výsledkem řešení rozporů (nebyly řešeny),
4. se stanovisky dotčených orgánů,
5. se stanoviskem krajského úřadu;

IV.

vydává změnu č. 1 územního plánu Kozmice podle ustanovení § 6 odst. 5. písm. c)
stavebního zákona formou opatření obecné povahy;

V.

ukládá pořizovateli:
1. zajistit po nabytí účinnosti změny č. 1 ÚP Kozmice povinnosti vyplývající
z ustanovení § 165 stavebního zákona a z § 14 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentace a způsobu evidence
územně plánovací činnosti,
2. zaslat registrační list Krajskému úřadu Středočeského kraje ve smyslu ustanovení
§ 162 stavebního zákona.

Hlasování:
počet hlasů pro – 5

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

2.5. Pořízení a obsah změny č.2 územního plánu obce Kozmice.
Zastupitelstvo obce Kozmice projednalo a:
I.

bere na vědomí
stanovisko k předloženému Návrhu k obsahu změny číslo 2 územního plánu Kozmice
Zastupitelstvu obce Kozmice ze dne 24.6.2020 zpracované úřadem územního
plánování MěÚ Benešov;
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II.

rozhodlo
ve smyslu § 6 odst. 5, písm. a) a § 55a odst. 2 zákona č. 183/2006., o
územním plánování a stavebním řádu dle návrhu navrhovatele o pořízení
změny č. 2 územního plánu Kozmice a jejím obsahu (příloha č. 1).
Změna bude pořizována zkráceným postupem;

III.

potvrdilo v souhlasu s ustanovením § 6 odst. 5 písm.f) stavebního zákona paní
Helenu Matouškovou jako určeného člena zastupitelstva obce, která bude
spolupracovat s pořizovatelem při pořizování změny č. 2 územního plánu;

IV.

podmínilo
zpracování změny úhradou nákladů na zpracování změny územního plánu včetně
vyhotovení úplného znění územního plánu po jeho změně;

V.

pověřilo starostku obce
a) podepsáním smlouvy na zpracování dokumentace změny č. 2 s vybraným
projektantem,
b) informovat o výsledku jednání zastupitelstva úřad územního plánování a
navrhovatele.

Hlasování:
počet hlasů pro – 5

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

2.6. Poskytnutí dotace na multifunkční hřiště Kozmice, Výzva 1/2019/11D8210,
DT H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
z Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Zastupitelstvo obce Kozmice schválilo přijetí dotace na multifunkční hřiště
Kozmice, Výzva 1/2019/11D8210, DT H – Podpora budování a obnovy míst aktivního
a pasivního odpočinku z Ministerstva pro místní rozvoj ČR
Hlasování:
počet hlasů pro – 5

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

2.7. Poskytnutí dotace na rekonstrukci kamenné obvodové zdi obecního hřbitova
v Kozmicích, Výzva 1/2019/11D8210, DT G – Obnova drobných sakrálních staveb
a hřbitovů.
Zastupitelstvo obce Kozmice schválilo přijetí dotace na rekonstrukci kamenné
obvodové zdi obecního hřbitova v Kozmicích, Výzva 1/2019/11D8210, DT G – Obnova
drobných sakrálních staveb a hřbitovů.

Hlasování:
počet hlasů pro – 5

počet hlasů proti – 0
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2.8. Poskytnutí dotace na obnovu komunikace ke hřbitovu Kozmice.
Výzva 1/2019/11D8210 DT A1 - Podpora obnovy místních komunikací.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo přijetí dotace na obnovu komunikace ke
hřbitovu Kozmice. Výzva 1/2019/11D8210 DT A1 - Podpora obnovy místních
komunikací
Hlasování:
počet hlasů pro – 5

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

2.9. Rozpočtové opatření č.4.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 4 viz. příloha č. 1.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

2.10. Revokace Usnesení č.9/2019 ze dne 20.12.2019, bod 1.14. podáním žádosti o
grant projektu Stavební úpravy fary a stodoly pro vybudování mateřské školy
v Kozmicích do Výzvy MK z fondů EHP/Norska, Program Kultura.
Zastupitelstvo obce Kozmice revokuje Usnesení č.9/2019 ze dne 20.12.2019,
bod 1.14. a souhlasí s podáním žádosti o grant projektu Stavební úpravy fary
a stodoly pro vybudování mateřské školy v Kozmicích do Výzvy MK z fondů
EHP/Norska, Program Kultura.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

V Kozmicích dne 7. 7. 2020

Zapsal: Radek Krupa

Helena Matoušková
starostka obce

Ověřovatelé zápisu:

Martina Posoldová
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Usnesení č. 7/2020 zastupitelstva obce Kozmice ze dne 7. 7. 2020
3.1.

Zahájení zasedání.
Zasedání zahájila starostka obce Helena Matoušková přivítáním přítomných a
zjištěním, že je přítomno 5 (pět) 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: Martina Posoldová, Martin Papež

3.3.

Schválení programu schůze zastupitelstva konané dne 7. 7. 2020.
Zastupitelstvo schválilo program schůze konané dne 7. 7. 2020.

3.4.

Vydání změny č.1 územního plánu obce Kozmice.
Zastupitelstvo obce Kozmice:
VI.

souhlasí s „Předkládací zprávou ke změně č. 1 územního plánu (dále též „ÚP “)
Kozmice“ a s vyhodnocením stanovisek a připomínek;

VII.

bere na vědomí stanovisko k návrhu Změny č. 1 územního plánu Kozmice vydaného
odborem územního plánování a stavebního řádu krajského úřadu ze dne 4.6.2020;

VIII.

ověřilo soulad s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, že zpracovaná
dokumentace není v rozporu:
1. s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, č. 2 a č. 3,
2. s územně plánovací dokumentací vydanou krajem – se Zásadami územního
rozvoje Středočeského kraje, ve znění Aktualizace č. 1 a č. 2,
3. s výsledkem řešení rozporů (nebyly řešeny),
4. se stanovisky dotčených orgánů,
5. se stanoviskem krajského úřadu;

IX.

vydává změnu č. 1 územního plánu Kozmice podle ustanovení § 6 odst. 5. písm. c)
stavebního zákona formou opatření obecné povahy;

X.

ukládá pořizovateli:
1. zajistit po nabytí účinnosti změny č. 1 ÚP Kozmice povinnosti vyplývající
z ustanovení § 165 stavebního zákona a z § 14 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentace a způsobu evidence
územně plánovací činnosti,
2. zaslat registrační list Krajskému úřadu Středočeského kraje ve smyslu ustanovení
§ 162 stavebního zákona.
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3.5.

Pořízení a obsah změny č.2 územního plánu obce Kozmice.
Zastupitelstvo obce Kozmice:
I.

bere na vědomí
stanovisko k předloženému Návrhu k obsahu změny číslo 2 územního plánu Kozmice
Zastupitelstvu obce Kozmice ze dne 24.6.2020 zpracované úřadem územního
plánování MěÚ Benešov;

II.

rozhodlo
ve smyslu § 6 odst. 5, písm. a) a § 55a odst. 2 zákona č. 183/2006., o
územním plánování a stavebním řádu dle návrhu navrhovatele o pořízení
změny č. 2 územního plánu Kozmice a jejím obsahu (příloha č. 1).
Změna bude pořizována zkráceným postupem;

III.

potvrdilo v souhlasu s ustanovením § 6 odst. 5 písm.f) stavebního zákona paní
Helenu Matouškovou jako určeného člena zastupitelstva obce, která bude
spolupracovat s pořizovatelem při pořizování změny č. 2 územního plánu.

IV.

podmínilo
zpracování změny úhradou nákladů na zpracování změny územního plánu včetně
vyhotovení úplného znění územního plánu po jeho změně;

V.

pověřilo starostku obce
a) podepsáním smlouvy na zpracování dokumentace změny č. 2 s vybraným
projektantem,
b) informovat o výsledku jednání zastupitelstva úřad územního plánování a
navrhovatele.

3.6.

Poskytnutí dotace na multifunkční hřiště Kozmice, Výzva 1/2019/11D8210,
DT H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
z Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Zastupitelstvo obce Kozmice schválilo poskytnutí dotace na multifunkční hřiště
Kozmice, Výzva 1/2019/11D8210, DT H – Podpora budování a obnovy míst aktivního
a pasivního odpočinku z Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

3.7.

Poskytnutí dotace na rekonstrukci kamenné obvodové zdi obecního hřbitova
v Kozmicích, Výzva 1/2019/11D8210, DT G – Obnova drobných sakrálních staveb
a hřbitovů.
Zastupitelstvo obce Kozmice schválilo přijetí dotace na rekonstrukci kamenné
obvodové zdi obecního hřbitova v Kozmicích, Výzva 1/2019/11D8210, DT G – Obnova
drobných sakrálních staveb a hřbitovů.
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3.8.

Poskytnutí dotace na obnovu komunikace ke hřbitovu Kozmice.
Výzva 1/2019/11D8210 DT A1 - Podpora obnovy místních komunikací.
Zastupitelstvo obce schválilo přijetí dotace na obnovu komunikace ke hřbitovu
Kozmice. Výzva 1/2019/11D8210 DT A1 - Podpora obnovy místních komunikací.

3.9.

Rozpočtové opatření č.4.
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 4 viz. příloha č. 1.

3.10. Revokace Usnesení č.9/2019 ze dne 20.12.2019, bod 1.14. podáním žádosti o grant
projektu Stavební úpravy fary a stodoly pro vybudování mateřské školy v Kozmicích
do Výzvy MK z fondů EHP/Norska, Program Kultura.
Zastupitelstvo obce Kozmice revokuje Usnesení č.9/2019 ze dne 20.12.2019,
bod 1.14. a souhlasí s podáním žádosti o grant projektu Stavební úpravy fary
a stodoly pro vybudování mateřské školy v Kozmicích do Výzvy MK z fondů
EHP/Norska, Program Kultura.

V Kozmicích dne 7.7.2020

Helena Matoušková
starostka obce Kozmice

Vyvěšeno dne: 9.7.2020
Sejmuto dne:
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