Zápis č. 2/2021
ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice konaného dne 31. 3. 2021
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: Martina Kadeřábková, Luboš Sládek
1. Program zasedání
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.8.

Zahájení zasedání.
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Schválení programu schůze zastupitelstva dne 31. 3. 2021.
Rozpočtové opatření č.2.
Bezúplatný převod (nabytí) pozemků do vlastnictví obce Kozmice od Středočeského
kraje.
Smlouva o připojení odběrného el. zařízení č. 4121766806 k distribuční soustavě.
Smlouva o připojení odběrného el. zařízení č. 4121766804 k distribuční soustavě.
Nad rámec programu:
Bezúplatný převod (nabytí) pozemků do vlastnictví obce Kozmice od Státního
pozemkového úřadu.

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) 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: Martina Posoldová, František Nepraš
Hlasování:
počet hlasů pro – 5 počet hlasů proti – 0

2.3.

počet nehlasujících – 0

Schválení programu schůze zastupitelstva konané dne 31.3.2021.
Zastupitelstvo schvaluje program schůze konané dne 31.3.2021.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5 počet hlasů proti – 0 počet nehlasujících – 0
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2.4.

Rozpočtové opatření č.2
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 2.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5 počet hlasů proti – 0 počet nehlasujících – 0

2.5.

Bezúplatný převod (nabytí) pozemků do vlastnictví obce Kozmice od Středočeského
kraje.
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje bezúplatný převod pozemků parc. č. 1409/10,
1409/11, 1409/12, 1409/13, 1409/14 – ostatní ploch/ostatní komunikace oddělené
z pozemkové parc.č. 1409/7 – ostatní ploch/ostatní komunikace dle geometrického
plánu č. 531-18341/2019, vypracovaného G+ s.r.o., Sadová 625, 251 68 Kamenice,
KÚ potvrzeného dne 18.6.2020 do vlastnictví obce Kozmice od vlastníka pozemků
Středočeského kraje, LV 128 v katastrálním území Kozmice u Benešova.
Jedná se o vypořádání pozemků pod chodníkem v obci Kozmice.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5 počet hlasů proti – 0 počet nehlasujících – 0

2.6.

Smlouva o připojení odběrného el. zařízení č. 4121766806 k distribuční soustavě.
Zastupitelstvo obce Kozmice projednalo a schvaluje uzavření smlouvy o připojení
odběrného el. zařízení k distribuční soustavě. Předmětem smlouvy je na žádost obce
připojení odběrného zařízení se změněnými technickými parametry k distribuční
soustavě č. 4121766806.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5 počet hlasů proti – 0

2.7.

Smlouva o připojení odběrného el. zařízení č. 4121766804 k distribuční soustavě.
Zastupitelstvo obce Kozmice projednalo a schvaluje uzavření smlouvy o připojení
odběrného el. zařízení k distribuční soustavě. Předmětem smlouvy je na žádost obce
připojení odběrného zařízení se změněnými technickými parametry k distribuční
soustavě č. 4121766804.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5 počet hlasů proti – 0

2.8.

počet nehlasujících – 0

počet nehlasujících – 0

Bezúplatný převod (nabytí) pozemků do vlastnictví obce Kozmice od Státního
pozemkového úřadu.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo bezúplatný převod (nabytí) pozemků parc.
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č. dle KN 1382/59 do vlastnictví obce Kozmice od vlastníka pozemku Státního
pozemkového úřadu, LV 10002, k.ú. Kozmice u Benešova.
Žádost obce byla zaevidována pod ID 1115051.
Jedná se o vypořádání pozemku pod komunikací v obci Kozmice - Kácova Lhota v
k.ú. Kozmice u Benešova.

Hlasování:
počet hlasů pro – 5

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

V Kozmicích dne 31. 3. 2021

Zapsal: Radek Krupa
místostarosta obce

Helena Matoušková
starostka obce

Ověřovatelé zápisu:

Martina Posoldová

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOZMICE 2/2021

František Nepraš

Usnesení č. 2/2021 zastupitelstva obce Kozmice ze dne 31. 3. 2021
3.1.

Zahájení zasedání.
Zasedání zahájila starostka obce Helena Matoušková přivítáním přítomných a
zjištěním, že je přítomno 6 (šest) 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, František Nepraš

3.3.

Schválení programu schůze zastupitelstva konané dne 31. 3. 2021.
Zastupitelstvo schválilo program schůze konané dne 31. 3. 2021.

3.4.

Rozpočtové opatření č.2
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.2.

3.5.

Bezúplatný převod (nabytí) pozemků do vlastnictví obce Kozmice od Středočeského
kraje.
Zastupitelstvo schválilo bezúplatný převod pozemků parc. č. 1409/10,
1409/11, 1409/12, 1409/13, 1409/14 – ostatní ploch/ostatní komunikace oddělené
z pozemkové parc.č. 1409/7 – ostatní ploch/ostatní komunikace dle geometrického
plánu č. 531-18341/2019, vypracovaného G+ s.r.o., Sadová 625, 251 68 Kamenice,
KÚ potvrzeného dne 18.6.2020 do vlastnictví obce Kozmice od vlastníka pozemků
Středočeského kraje, LV 128 v katastrálním území Kozmice u Benešova.
Jedná se o vypořádání pozemků pod chodníkem v obci Kozmice.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem smlouvy.

3.6.

Smlouva o připojení odběrného el. zařízení č. 4121766806 k distribuční soustavě.
Zastupitelstvo obce Kozmice schválilo uzavření smlouvy o připojení odběrného el.
zařízení k distribuční soustavě. Předmětem smlouvy je na žádost obce připojení
odběrného zařízení se změněnými technickými parametry k distribuční soustavě
č. 4121766806.

3.7.

Smlouva o připojení odběrného el. zařízení č. 4121766804 k distribuční soustavě.
Zastupitelstvo obce Kozmic schválilo uzavření smlouvy o připojení odběrného el.
zařízení k distribuční soustavě. Předmětem smlouvy je na žádost obce připojení
odběrného zařízení se změněnými technickými parametry k distribuční soustavě
č. 4121766804.
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3.8.

Bezúplatný převod (nabytí) pozemků do vlastnictví obce Kozmice od Státního
pozemkového úřadu
Zastupitelstvo schválilo bezúplatný převod (nabytí) pozemků parc. č. dle KN 1382/59
do vlastnictví obce Kozmice od vlastníka pozemku Státního pozemkového úřadu, LV 10002,
k.ú. Kozmice u Benešova. Žádost obce byla zaevidována pod ID 1115051.
Jedná se o vypořádání pozemku pod komunikací v obci Kozmice - Kácova Lhota v
k.ú. Kozmice u Benešova.

Helena Matoušková
starostka obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 7. 4. 2021
Sejmuto dne:
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