Zápis č. 11/2020
ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice konaného dne 22. 12. 2020
v zasedací místnosti OÚ Kozmice, od 19:00 hodin
Přítomni: starostka obce Helena Matoušková, místostarosta Radek Krupa
členové ZO Martina Posoldová, Martin Papež, František Nepraš,
Nepřítomni: Luboš Sládek, Martina Kadeřábková

1. Program zasedání
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Zahájení zasedání.
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Schválení programu schůze zastupitelstva dne 22. 12. 2020.
Rozpočtové opatření č. 8.
Rozpočet na rok 2021.
Střednědobý výhled 2021 – 2023.
Jmenování inventarizační komise.
Záměr obce Kozmice č.6/2020.
Záměr obce Kozmice č.7/2020.

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) 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 – 5 počet hlasů proti – 0

2.3.

počet nehlasujících – 0

Schválení programu schůze zastupitelstva konané dne 22.12.2020.
Zastupitelstvo schvaluje program schůze konané dne 22.12.2020.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5 počet hlasů proti – 0 počet nehlasujících – 0
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2.4.

Rozpočtové opatření č.8
Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 8.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5 počet hlasů proti – 0 počet nehlasujících – 0

2.5.

Rozpočet na rok 2021.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočet na rok 2021.
Závazné ukazatele jsou paragrafy. Schodek ve výši 1.145 756,- Kč bude kryt
finančními prostředky z minulých let na běžném účtu.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5 počet hlasů proti – 0

2.6.

Střednědobý výhled na roky 2021 – 2023.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo aktualizaci střednědobého výhledu na roky
2021 – 2023.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5 počet hlasů proti – 0

2.7.

počet nehlasujících – 0

Jmenování inventarizační komise
Zastupitelstvo obce jmenuje členy inventarizační komise Luboš Sládek, František
Nepraš, Martin Papež.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5 počet hlasů proti – 0

2.8.

počet nehlasujících – 0

počet nehlasujících – 0

Záměr obce Kozmice č.6/2020.
Zastupitelstvo obce projednalo záměr na směnu nově vzniklých pozemků parc. č.
1563/4 – ostatní plocha/ komunikace, o výměře 3 m², parc. č. 1563/5 – ostatní plocha/
komunikace o výměře 6 m² a parc. č. 1563/6 – ostatní plocha/komunikace o výměře
22 m² oddělených z pozemkové parc. č. 1563 – ostatní plocha/ komunikace o výměře
1 466 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 nově vzniklou pozemkovou parc. č. 1414/2 – zahrada
o výměře 17 m2 oddělenou z pozemkové parc. č. 1414 – zahrada o výměře 1636 m² v
k.ú. Kozmice u Benešova, zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrálního pracoviště Benešov, na listu vlastnictví č. 183 ve spoluvlastnictví pana
V.H. a za nově vzniklou pozemkovou parc.č.1486/11– travní porost o výměře 22 m²
oddělenou z parc. č. 1486/10 – trvalý travní porost o výměře 2223 m² v k.ú. Kozmice u
Benešova, zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního
pracoviště Benešov, na listu vlastnictví č. 103 ve vlastnictví pana Ing. J.P. Cena
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směňovaného majetku je 150,-Kč/m². Pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5 počet hlasů proti – 0
2.9.

počet nehlasujících – 0

Záměr obce Kozmice č.7/2020.
Zastupitelstvo projednalo záměr obce Kozmice na pronájem části pozemku o velikosti
150 m² dle situačního nákresu z parc. č. 13/3 – zahrada, o celkové výměře 472 m² v
k.ú. Kozmice u Benešova, zapsány u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrálního pracoviště Benešov na listu vlastnictví č. 10001.
Hlasování:
počet hlasů pro – 1 počet hlasů proti – 3

počet nehlasujících – 1

V Kozmicích dne 22. 12. 2020

Zapsal: Radek Krupa
místostarosta obce

Ověřovatelé zápisu:
Martin Papež

Helena Matoušková
starostka obce

František Nepraš
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Usnesení č. 11/2020 zastupitelstva obce Kozmice ze dne 22. 12. 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: Martin Papež, František Nepraš

3.3.

Schválení programu schůze zastupitelstva konané dne 22. 12. 2020.
Zastupitelstvo schvaluje program schůze konané dne 22. 12. 2020.

3.4.

Rozpočtové opatření č.8.
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.8.

3.5.

Rozpočet na rok 2021.
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2021.
Závazné ukazatele jsou paragrafy. Schodek ve výši 1.145 756,- Kč bude kryt
finančními prostředky z minulých let na běžném účtu.

3.6.

Střednědobý výhled na roky 2021 – 2023.
Zastupitelstvo obce schválilo aktualizaci střednědobého výhledu na roky 2021
– 2023.

3.7.

Jmenování inventarizační komise.
Zastupitelstvo obce schvaluje jmenování inventarizační komise obce, a to pana
Luboše Sládka, Františka Nepraše, Martina Papeže.

3.8.

Záměr obce Kozmice č.6/2020.
Zastupitelstvo obce schválilo záměr č.6/2020 na směnu pozemků parc. č. 1563/4, parc.
č. 1563/5, oddělené z pozemkové parc. č. 1563 za parc. č. 1414/2 oddělenou
z pozemkové parc. č. 1414 a parc. č. 1563/6 oddělenou také z pozemkové parc. č. 1563
za parc.č.1486/11 oddělenou z parc. č. 1486/10 vše v k.ú. Kozmice u Benešova. Cena
směňovaného majetku je 150,-Kč/m². Pověřuje starostku podpisem smlouvy.
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3.9.

Záměr obce Kozmice č.7/2020.
Zastupitelstvo projednalo a neschválilo záměr obce Kozmice na pronájem části
pozemku o velikosti 150 m² dle situačního nákresu z parc. č. 13/3 – zahrada,
o celkové výměře 472 m² v k.ú. Kozmice u Benešova, zapsány u Katastrálního úřadu
pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Benešov na listu vlastnictví č. 10001.

V Kozmicích dne 22. 12. 2020
Helena Matoušková
starostka obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 30. 12. 2020
Sejmuto dne:

Stránka | 5

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOZMICE 11/2020

