Zápis č. 10/2020
ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice konaného dne 30. 11. 2020
v zasedací místnosti OÚ Kozmice, od 19:00 hodin
Přítomni: starostka obce Helena Matoušková, místostarosta Radek Krupa
členové ZO Martin Papež, František Nepraš
Nepřítomni: Martina Kadeřábková, Luboš Sládek, Martina Posoldová
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.

Zahájení zasedání.
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Schválení programu schůze zastupitelstva dne 30. 11. 2020.
Rozpočtové opatření č. 7.
Návrh rozpočtu na rok 2021.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2023.
Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření obce Kozmice.
Vydání změny č.2 územního plánu obce Kozmice.
Záměr obce Kozmice č. 2/2020.
Záměr obce Kozmice č. 3/2020.
Záměr obce Kozmice č. 4/2020.
Záměr obce Kozmice č. 5/2020.
Valná hromada DSO BENE-BUS.
Žádost Bytové družstvo BUILDING SOCIETY o pronájem pozemku parc. č. 13/3.
Žádost Posázaví o.p.s. o podporu aktivit v oblasti rozvoje regionu.
Nad rámec programu:
1.16. Žádost o finanční příspěvek RUAH o.p.s.
1.17. Žádost o finanční příspěvek Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Průběh zasedání podle jednotlivých bodů programu
2.1

Zahájení zasedání
Zasedání zahájila starostka obce Helena Matoušková přivítáním přítomných a
zjištěním, že je přítomno 4 (čtyři) zastupitelů, tudíž zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starostka zároveň předložila zastupitelstvu ke schválení výše uvedený program.

2.2

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

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0
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2.3.

Schválení programu schůze zastupitelstva konané dne 30.11.2020.
Zastupitelstvo schvaluje program schůze konané dne 30.11.2020.
Hlasování:
počet hlasů pro – 4

2.4.

počet hlasů proti – 0 počet nehlasujících – 0

Rozpočtové opatření č.7
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 7.
Hlasování:
počet hlasů pro – 4 počet hlasů proti – 0 počet nehlasujících – 0

2.5.

Návrh rozpočtu na rok 2021.
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje návrh rozpočtu na rok 2021.
Hlasování:
počet hlasů pro – 4

2.6.

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření obce Kozmice.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno a bere na vědomí zprávu dílčího přezkoumání
hospodaření obce Kozmice za rok 2020.
Hlasování:
počet hlasů pro – 4

2.8.

počet nehlasujících – 0

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2023.
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu
na rok 2021.
Hlasování:
počet hlasů pro – 4

2.7.

počet hlasů proti – 0

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

Vydání změny č.2 územního plánu obce Kozmice.
Zastupitelstvo projednalo a:
I. Zastupitelstvo obce dle § 54 odst. 2 ověřuje, že návrh územního plánu, není v rozporu
s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací kraje vydanou krajem
nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem
krajského úřadu.
II. Zastupitelstvo obce rozhoduje o námitkách a bere na vědomí vyhodnocení připomínek
a uplatněná stanoviska k návrhu územního plánu.
III. Na základě výše uvedeného zastupitelstvo obce vydává změnu č.2 územního plánu
obce Kozmice.

Hlasování:
počet hlasů pro – 4

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0
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2.9.

Záměr obce Kozmice č.2/2020.
Zastupitelstvo obce projednalo záměr obce Kozmice na směnu pozemku parc. č. 198 –
ostatní plocha, o výměře 251 m2, parc. č. 199/1 – trvalý travní porost, o výměře 795 m²
a parc. č. 199/5 – trvalý travní porost, o výměře 124 m2 v k.ú. Kozmice u Benešova ve
vlastnictví obce Kozmice, zapsány u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního
pracoviště Benešov na listu vlastnictví č. 10001.
Směna bude provedena za pozemkovou parc. č. 206/1 – vodní plocha, o výměře 248 m2,
parc. č. 209/20 – trvalý travní porost, o výměře 4 m2 , parc.č.200/8- trvalý travní porost, o
výměře 692 m2, která vznikla nově oddělením z p.č. 200/2- trvalý travní porost a parc.č.
200/9-orná půda o výměře 229 m2, která vznikla nově oddělením z p.č. 200/6 v k.ú. Kozmice
u Benešova, zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště
Benešov, na listu vlastnictví č. 93 ve spoluvlastnictví V.H., D.K., L.P. Cena směňovaného

majetku je 150,-Kč /m2 a schvaluje směnu pozemků.Pověřuje starostku obce Kozmice
podpisem směnné smlouvy.
Hlasování:
počet hlasů pro – 4 počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

2.10. Záměr obce Kozmice č.3/2020.
Zastupitelstvo obce projednalo záměr 3/2020 obce Kozmice na směnu
pozemku parc. č. 318 – lesní pozemek, o výměře 4 046 m², v k.ú. Kozmice u Benešova,
zapsány u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Benešov
na listu vlastnictví č. 10001. Směna bude provedena za pozemkovou parc. č. 278/1lesní pozemek, o výměře 1 832 m2, díl „a“ o výměře 671 m2, který vznikl nově
oddělením z p.č. 278/3- lesní pozemek a díl „b“ o výměře 1 543 m2, který vznikl nově
oddělením z p.č. 278/8.- lesní pozemek. Díl „a“ a „b“ bude sloučen do nové parcely č.
278/17 o výměře 2 214 m2 v k.ú. Kozmice u Benešova, zapsané u Katastrálního úřadu
pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Benešov, na listu vlastnictví č. 303 ve
vlastnictví pana Ing. M.Š. Cena směňovaného majetku je 30,-Kč /m2 a schvaluje směnu
pozemků. Pověřuje starostku obce Kozmice podpisem směnné smlouvy.
Hlasování:
počet hlasů pro – 4

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

2.11. Záměr obce Kozmice č. 4/2020.
Zastupitelstvo projednalo záměr 4/2020 obce Kozmice na směnu dílu „c“ o výměře 14
m², který vznikl nově oddělením z pozemku parc. č. 1398/1 – ostatní plocha v k.ú.
Kozmice u Benešova, zapsány u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního
pracoviště Benešov na listu vlastnictví č. 10001.
Směna bude provedena za pozemkovou parc. č. 1626 - ostatní ploch /jiná plocha o
výměře 14 m2, která vznikla nově oddělením ze st. č. 38 - zastavěná plocha/ nádvoří
v k.ú. Kozmice u Benešova, zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrálního pracoviště Benešov, na listu vlastnictví č. 286 ve spoluvlastnictví paní
J.B a paní I.K.
Cena směňovaného majetku je 150,-Kč /m2 a schvaluje směnu pozemků.
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Pověřuje starostku obce Kozmice podpisem směnné smlouvy.
Hlasování:
počet hlasů pro – 4

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

2.12. Záměr obce Kozmice č.5/2020.
Zastupitelstvo projednalo záměr 5/2020 obce Kozmice na směnu pozemku parc. č. 210
– orná půda, o výměře 763 m², parc. č. 211/1 – trvalý travní porost, o výměře 2 492 m²,
parc. č. 1375/1 – ostatní plocha, o výměře 216 m², parc. č. 1382/1 – orná půda, o
výměře 1 388 m² v k.ú. Kozmice u Benešova, zapsány u Katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Benešov na listu vlastnictví č. 10001. Směna
bude provedena za pozemkovou parc. č. 155/2- trvalý travní porost, o výměře 3 219
m2, ², parc. č. 1382/25 – ostatní plocha, o výměře 54 m², parc. č. 1382/66 – ostatní
plocha, o výměře 140 m², parc. č. 1382/69 – ostatní plocha, o výměře 1 617 m² v k.ú.
Kozmice u Benešova, zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrálního pracoviště Benešov, na listu vlastnictví č. 90 ve spoluvlastnictví paní O.B.,
Z.K. a pana M.Š. Uvedené pozemky se nacházejí mimo hranic zastavěného území.
Cena směňovaného majetku je 50,-Kč /m2 a schvaluje směnu pozemků.
Pověřuje starostku obce Kozmice podpisem směnné smlouvy.
Hlasování:
počet hlasů pro – 4

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

2.13. Valná hromada DSO BENE-BUS.
Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí program jednání valné hromady DSO
BENE -BUS dne 1.12.2020. Jedním z bodu programu bude navýšení příspěvku na
obyvatele z 191,-Kč na 245,-Kč na rok 2021 z důvodu nákladů na některé linky (PID
651, PID339, PID 383), růst inflace, náklady na provoz svazku, platba za výlukové
kilometry za rok 2020. Zastupitelstvo projednalo a schvaluje výši ročního příspěvku
245,-Kč na osobu na rok 2021.
Hlasování:
počet hlasů pro – 4

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

2.14. Žádost Bytové družstvo BUILDING SOCIETY o pronájem pozemku parc. č. 13/3.
Zastupitelstvo projednalo žádost, kterou podalo Bytové družstvo BUILDING SOCIETY,
které zastupuje Společenství vlastníků domu č.p.24, o pronájem pozemku části
parc.č. 13/3 o velikosti 150m² v k.ú. Kozmice u Benešova k volnočasovému využití.
Obec Kozmice zveřejní záměr na pronájem uvedeného pozemku.
2.15. Žádost Posázaví o.p.s. o podporu aktivit v oblasti rozvoje regionu POSÁZAVÍ
v roce 2021.
Zastupitelstvo projednalo žádost o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
obce Kozmice na podporu aktivit v oblasti rozvoje regionu POSÁZAVÍ v roce 2021
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a schvaluje příspěvek z rozpočtu obce ve výši 24. 000,- Kč. Pověřuje starostku
podpisem veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování:
počet hlasů pro – 4

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

2.16. Žádost o finanční příspěvek na činnost organizace RUAH o.p.s.
Zastupitelstvo projednalo žádost o poskytnutí účelové neinvestiční z rozpočtu obce
na činnost organizace RUAH o.p.s. pro rok 2021 a schvaluje poskytnutí účelové
neinvestiční z rozpočtu obce ve výši 5. 000,- Kč.
Pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování:
Počet hlasů pro – 4

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

2.17. Žádost o finanční příspěvek Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Zastupitelstvo projednalo žádost poskytnutí účelové neinvestiční z rozpočtu obce na
činnost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pro rok 2021 a neschvaluje poskytnutí
účelové neinvestiční z rozpočtu obce.
Hlasování:
Počet hlasů pro – 0

počet hlasů proti – 3

počet nehlasujících – 1

2.18. Žádost o poskytnutí daru ČESYK z.s., sportovně -cyklistický oddíl BB Racikg na rok
2021.
Zastupitelstvo projednalo žádost poskytnutí daru z rozpočtu obceKozmice na pořízení
kontejneru pro ČESYK z.s., sportovně -cyklistický oddíl BB na rok 2021 a neschválilo
poskytnutí daru z rozpočtu obce.
Hlasování:
Počet hlasů pro – 1

počet hlasů proti – 3

počet nehlasujících – 0

V Kozmicích dne 30. 11. 2020

Zapsal: Radek Krupa
místostarosta obce

Helena Matoušková
starostka obce

Ověřovatelé zápisu:

Martin Papež
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Usnesení č. 10/2020 zastupitelstva obce Kozmice ze dne 30. 11. 2020
3.1.

Zahájení zasedání.
Zasedání zahájila starostka obce Helena Matoušková přivítáním přítomných a
zjištěním, že jsou přítomni 4 (čtyři) členové, 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 30. 11. 2020.
Zastupitelstvo schválilo program schůze konané dne 30. 11. 2020.

3.4.

Rozpočtové opatření č.7.
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.7.

3.5.

Návrh rozpočtu na rok 2021.
Zastupitelstvo obce schválilo návrh rozpočtu na rok 2021.

3.6.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2023.
Zastupitelstvo obce schválilo návrh rozpočtu na rok 2021.

3.7.

Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření obce Kozmice.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu dílčího přezkoumání hospodaření obce
Kozmice za rok 2020.

3.8.

Vydání změny č.2 územního plánu obce Kozmice.
Zastupitelstvo obce Kozmice
I. Zastupitelstvo obce dle § 54 odst. 2 ověřuje, že návrh územního plánu, není v rozporu
s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací kraje vydanou krajem
nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem
krajského úřadu.
II. Zastupitelstvo obce rozhoduje o námitkách a bere na vědomí vyhodnocení připomínek
a uplatněná stanoviska k návrhu územního plánu.
III. Na základě výše uvedeného zastupitelstvo obce vydává změnu č.2 územního plánu
obce Kozmice.

3.9.

Záměr obce Kozmice č.2/2020.
Zastupitelstvo schválilo záměr 2/2020 obce Kozmice na směnu pozemku parc. č. 198, parc.
č. 199/1 a parc. č. 199/5 za pozemkovou parc. č. 206/1, parc. č. 209/20 , parc.č.200/8 a parc.č.
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200/9 v k.ú. Kozmice u Benešova. Cena směňovaného majetku je 150,-Kč /m2. Pověřuje

starostku obce Kozmice podpisem směnné smlouvy.
3.10. Záměr obce Kozmice č.3/2020.
Zastupitelstvo obce schválilo záměr 3/2020 obce Kozmice na směnu pozemku parc. č.
318 za pozemkovou parc. č. 278/1, díl „a“ o výměře 671 m2 a díl „b“ o výměře 1 543
m2. Díl „a“ a „b“ vše v k.ú. Kozmice u Benešova. Cena směňovaného majetku je 30,-Kč
/m2. Pověřuje starostku obce Kozmice podpisem směnné smlouvy.

3.11. Záměr obce Kozmice č.4/2020.
Zastupitelstvo schválilo záměr 4/2020 obce Kozmice na směnu dílu „c“ oddělením z
pozemku parc. č. 1398/1 za pozemkovou parc. č. 1626, která vznikla nově oddělením
ze st.č. 38 vše v k.ú. Kozmice u Benešova. Cena směňovaného majetku je 150,-Kč /m2.
Pověřuje starostku obce Kozmice podpisem směnné smlouvy.

3.12. Záměr obce Kozmice č.5/2020.
Zastupitelstvo schválilo záměr 5/2020 obce Kozmice na směnu pozemku parc. č. 210,
parc. č. 211/1, parc. č. 1375/1, parc. č. 1382/1 za pozemkovou parc. č. 155/2, parc. č.
1382/25, parc. č. 1382/66, parc. č. 1382/69 v k.ú. Kozmice u Benešova. Uvedené
pozemky se nacházejí mimo hranic zastavěného území. Cena směňovaného majetku je
50,-Kč /m2. Pověřuje starostku obce Kozmice podpisem směnné smlouvy.

3.13. Valná hromada DSO BENE-BUS.
Zastupitelstvo bere na vědomí program jednání valné hromady DSO BENE-BUS
dne 1.12.2020 a pověřuji starostku obce v jednání v uvedených bodech
programu a schválilo navýšení ročního příspěvku DSO BENE-BUS na 245,- Kč
na obyvatele pro rok 2021.

3.14. Žádost Bytové družstvo BUILDING SOCIETY o pronájem pozemku parc. č. 13/3.
Zastupitelstvo projednalo žádost, kterou podalo Bytové družstvo BUILDING SOCIETY,
které zastupuje Společenství vlastníků domu č.p.24, o pronájem části pozemku
parc.č. 13/3 v k.ú. Kozmice u Benešova k volnočasovému využití.
Obec Kozmice zveřejní záměr na pronájem uvedeného pozemku.

3.15. Žádost Posázaví o.p.s. o podporu aktivit v oblasti rozvoje regionu POSÁZAVÍ
v roce 2021.
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce
Kozmice na podporu aktivit POSÁZAVÍ na rok 2021 ve výši 24. 000,- Kč.
Pověřuje starostku obce podpisem veřejnoprávní smlouvy.
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3.16. Žádost o finanční příspěvek RUAH o.p.s. na rok 2021.
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce
Kozmice na činnost organizace RUAH o.p.s. na rok 2021 ve výši 5. 000,- Kč.
Pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.

3.17. Žádost o finanční příspěvek Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Zastupitelstvo neschválilo poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Kozmice
na činnost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska na rok 2021.

3.18. Žádost o poskytnutí daru ČESYK z.s., sportovně-cyklistický oddíl BB Racikg na rok
2021.
Zastupitelstvo neschválilo poskytnutí daru z rozpočtu obce Kozmice na pořízení
kontejneru pro ČESYK z.s., sportovně-cyklistický oddíl BB na rok 2021.

V Kozmicích dne 30. 11. 2020
Helena Matoušková
starostka obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 07.12.2020

Sejmuto dne:
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