Zápis č. 9/2020
ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice konaného dne 29. 9. 2020
v zasedací místnosti OÚ Kozmice, od 19:00 hodin
Přítomni: starostka obce Helena Matoušková, místostarosta obce Radek Krupa
členové ZO Martina Posoldová, Martin Papež, František Nepraš
Nepřítomna: Martina Kadeřábková, Luboš Sládek,
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Program zasedání
Zahájení zasedání.
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Schválení programu schůze zastupitelstva dne 29.9.2020.
Rozpočtové opatření č. 6.
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o zajišťování výkonu obecní policie uzavřené
dne 5.10.2018, úprava nákladů na provoz MOÚR.
Poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2017-2020
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
obnovy venkova na akci „Bezdrátový rozhlas v obci Kozmice“ ve výši 239 529,-Kč.
Obecně závazná vyhláška č.2/2020, o stanovení podmínek pro pořádání a průběh
akcí typu technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
v souvislosti s jejich konáním.
Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IV-12-6026340/VB/9, Rousínov-KNN,NN-p.č. 1610. Zřízení
distribuční sítě na pozemku parc.č. 1561,1571 a st. 131 Kozmice/Rousínov v k.ú.
Kozmice u Benešova.
Projednání žádosti o realizaci úpravy stávajícího sjezdu v obci Kozmice v rodinné
zástavbě Kodína.
Nad rámec programu:

1.10.
1.11.
1.12.

2.
2.1.

2.2.

Žádost o vyjádření ke stavbě Kozmice - Sklad Svojtka
Žádost o vyjádření ke stavbě Kozmice -kNN, TS – pro st. 145/1, z hlediska zájmů obce.
Žádost o vyjádření ke výstavbě areálu pro výkrm kuřat v k.ú. Kozmice u Benešova.

Průběh zasedání podle jednotlivých bodů programu
Zahájení zasedání
Zasedání zahájila starostka obce Helena Matoušková přivítáním přítomných a
zjištěním, že je přítomno pět (5) členů, tudíž zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starostka zároveň předložila zastupitelstvu ke schválení výše uvedený program
zasedání.
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zapisovatel: Radek Krupa
Ověřovatelé: Martina Posoldová, Martin Papež
Hlasování:
počet hlasů pro – 5 počet hlasů proti – 0
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2.3.

Schválení programu schůze zastupitelstva konané dne 29.9.2020
Zastupitelstvo schvaluje program schůze konané dne 29.9.2020.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5

2.4.

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o zajišťování výkonu obecní policie uzavřené
dne 5.10.2018, úprava nákladů na provoz MOÚR.
Zastupitelstvo obce Kozmice projednalo a schvaluje dodatek č.1 k veřejnoprávní
smlouvě o zajišťování výkonu obecní policie uzavřené dne 5.10.2018, úprava
nákladů na provoz MOÚR. Účastníci smlouvy se dohodli, že Zřizovatel bude Obci
proplácet náklady na provoz MOÚR a to měsíčně 60 000,-Kč (šedesát tisíc korun
českých). Zbývající část výnosů připadne podle dohody mezi účastníky smlouvy
Zřizovateli na pokrytí nákladů spojených s agendou.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5

2.6.

počet nehlasujících – 0

Rozpočtové opatření č. 6.
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č.6 viz. příloha č. 1.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5

2.5.

počet hlasů proti – 0

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

Poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2017-2020
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
obnovy venkova na akci „Bezdrátový rozhlas v obci Kozmice“ ve výši 239 529,-Kč.
Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání dne 3.8. 2020 projednalo
poskytnutí dotací z výše uvedeného programu a usnesením č. 014-26/2020/ZK a
SCHVÁLILO poskytnutí dotace na základě naší žádosti o poskytnutí dotace
prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z výše uvedeného programu,
a to ve výši 239 529 Kč.
Zastupitelstvo obce Kozmice projednalo a schvaluje poskytnutí dotace
prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2017-2020 pro poskytování
dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova na
akci „Bezdrátový rozhlas v obci Kozmice“ ve výši 239 529,-Kč.
Pověřuje starostku obce Kozmice podpisem smlouvy.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5

počet hlasů proti – 0

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOZMICE

počet nehlasujících – 0

Stránka 2 z 6

2.7.

Obecně závazná vyhláška č.2/2020, o stanovení podmínek pro pořádání a průběh
akcí typu technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
v souvislosti s jejich konáním.
Zastupitelstvo obce Kozmice projednalo a schvaluje obecně závaznou vyhlášku
č.2/2020, o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technoparty a o
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním
Hlasování:
počet hlasů pro – 5

2.8.

počet nehlasujících – 0

Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IV-12-6026340/VB/9, Rousínov-KNN,NN-p.č. 1610, zřízení
distribuční sítě na pozemku parc. č. 1561,1571 a st. 131 Kozmice/Rousínov v k.ú.
Kozmice u Benešova.
Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6026340/VB/9, Rousínov-KNN, NNp.č. 1610, zřízení distribuční sítě na pozemku parc. č. 1561,1571 a st. 131
Kozmice/Rousínov v k.ú. Kozmice u Benešova a souhlasí. Pověřuje starostku
podpisem smlouvy.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5

2.9.

počet hlasů proti – 0

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

Projednání žádosti o realizaci úpravy stávajícího sjezdu v obci Kozmice v rodinné
zástavbě Kodína.
Zastupitelstvo obce projednalo žádost žadatele F.K. , majitele pozemku
178/41, ve věci úpravy stávajícího sjezdu v rodinné zástavbě Kodína. Další úpravy
budou realizovány dle dohody zúčastněných stran při zachování stávajícího stavu
komunikací v části obce Kodína a současně i zachování záruční lhůty poskytnuté
zhotovitelem komunikací „Kozmice – rozvojové plochy – Větev 3,4,5,6“. Náklady
s realizací úpravy sjezdu u pozemku 178/41 budou plně v režii navrhovatele.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

2.10. Žádost o vyjádření ke stavbě Kozmice - Sklad Svojtka
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o vyjádření k plánované stavbě „Kozmice –
sklad Svojkta“ , která je plně v souladu s platným územním plánem z roku 2019
a vydává souhlasné vyjádření k žádost o vyjádření pro sloučené a stavební řízení
žadatele V.S. & Co.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5

počet hlasů proti – 0
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2.11.

Vyjádření ke stavbě „Kozmice -kNN, TS – pro st. 145/1“, z hlediska zájmů obce.
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o vyjádření ke stavbě: „Kozmice -kNN, TS – pro
st. 145/1“, z důvodu přípravy projektové dokumentace z hlediska zájmů obce Kozmice.
Zastupitelstvo obce nevyjádřilo žádné další zájmy obce v souvislosti se stavbou
„Kozmice-kNN, TS – pro st. 145/“.

Hlasování:
počet hlasů pro – 4

2.12.

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 1

Žádost o vyjádření k výstavbě areálu pro výkrm kuřat a provedení změny územního plánu
obce Kozmice.
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o vyjádření k výstavbě areálu pro výkrm kuřat a
provedení změny územního plánu obce Kozmice podanou dne 29.9.2020 SPZV Ostředek a.s.

Zastupitelstvo obce Kozmice nesouhlasí se záměrem výstavby areálu výkrmu
kuřat o celkové kapacitě 160.000 ks a provedením změny územního plánu
k realizaci uvedeného záměru.

Hlasování:
počet hlasů pro – 1

počet hlasů proti – 3

počet nehlasujících – 1

V Kozmicích dne 29. 9. 2020

Zapsal: Radek Krupa

Helena Matoušková
starostka obce

Ověřovatelé zápisu:

Martina Posoldová
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Usnesení č. 9/2020 zastupitelstva obce Kozmice ze dne 29.9. 2020
3.1.

Zahájení zasedání.
Zasedání zahájila starostka obce Helena Matoušková přivítáním přítomných a
zjištěním, že je přítomno pět (5) 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 29.9.2020.
Zastupitelstvo schválilo program schůze konané dne 29.9.2020.

3.4.

Rozpočtové opatření č. 6.
Zastupitelstvo obce Kozmice schválilo rozpočtové opatření č. 6 viz. příloha č. 1.

3.5.

Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o zajišťování výkonu obecní policie uzavřené
dne 5.10. 2018, úprava nákladů na provoz MOÚR.
Zastupitelstvo obce Kozmice schválilo dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o
zajišťování výkonu obecní policie uzavřené dne 5.10.2018, úprava nákladů na provoz
MOÚR.

3.6.

Poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2017-2020
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
obnovy venkova na akci „Bezdrátový rozhlas v obci Kozmice“ ve výši 239 529,-Kč.
Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání dne 3.8. 2020 projednalo
poskytnutí dotací z výše uvedeného programu a usnesením č. 014-26/2020/ZK
SCHVÁLILO poskytnutí dotace na základě naší žádosti o poskytnutí dotace
prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z výše uvedeného programu,
a to ve výši 239 529 Kč.
Zastupitelstvo obce Kozmice schválilo poskytnutí dotace prostřednictvím
veřejnoprávní smlouvy z Programu 2017-2020 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova na akci „Bezdrátový
rozhlas v obci Kozmice“ ve výši 239 529,-Kč.
Pověřuje starostku obce Kozmice podpisem veřejnoprávní smlouvy.

3.7.

Obecně závazná vyhláška č.2/2020, o stanovení podmínek pro pořádání a průběh
akcí typu technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
v souvislosti s jejich konáním.
Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku č.2/2020, o stanovení
podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technoparty a o zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním.
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOZMICE
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3.8.

Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IV-12-6026340/VB/9, Rousínov-KNN,NN-p.č. 1610,
zřízení distribuční sítě na pozemku parc.č. 1561,1571 a st. 131 Kozmice/ Rousínov
v k.ú. Kozmice u Benešova, Rousínov.
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6026340/VB/9, RousínovKNN,NN-p.č. 1610, zřízení distribuční sítě na pozemku parc.č. 1561,1571 a st. 131
Kozmice/ Rousínov v k.ú. Kozmice u Benešova. Pověřuje starostku podpisem smlouvy.

3.9.

Projednání žádosti o realizaci úpravy stávajícího sjezdu v obci Kozmice v rodinné
zástavbě Kodína.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost navrhovatele F.K., majitele pozemku
178/41, ve věci úpravy stávajícího sjezdu v rodinné zástavbě Kodína. Další úpravy
budou realizovány dle dohody zúčastněných stran při zachování stávajícího stavu
komunikací v části obce Kodína a současně i zachování záruční lhůty poskytnuté
zhotovitelem komunikací „Kozmice – rozvojové plochy – Větev 3,4,5,6“. Náklady
s realizací úpravy sjezdu u pozemku 178/41 budou plně v režii navrhovatele.

3.10. Žádost o vyjádření ke stavbě „Kozmice - Sklad Svojtka“
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o vyjádření k plánované stavbě „Kozmice –
sklad Svojkta“, která je plně v souladu s platným územním plánem z roku 2019
a vydává souhlasné vyjádření k žádost o vyjádření pro sloučené a stavební řízení
žadatele V.S. & Co.
3.11.

Vyjádření ke stavbě Kozmice -kNN, TS – pro st. 145/1, z hlediska zájmů obce.

Zastupitelstvo obce projednalo a nevyjádřilo žádné další zájmy obce v souvislosti
se stavbou „Kozmice-kNN, TS – pro st. 145/“.
3.12.

Vyjádření ke výstavbě areálu pro výkrm kuřat a provedení změny územního plánu obce
Kozmice.

Zastupitelstvo obce projednalo a nesouhlasí se záměrem výstavby areálu výkrmu
kuřat o celkové kapacitě 160.000 ks a provedením změny územního plánu
k realizaci uvedeného záměru podanou dne 29.9.2020, spol. SPZV Ostředek a.s.

V Kozmicích dne 29.9.2020

Helena Matoušková
starostka obce Kozmice

Vyvěšeno dne: 1.10.2020
Sejmuto dne:
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