Zápis č. 3/2021
ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice konaného dne 4. 5. 2021
v zasedací místnosti OÚ Kozmice, od 19:00 hodin
Přítomni: starostka obce Helena Matoušková, místostarosta Radek Krupa
členové ZO, Martin Papež, František Nepraš, Luboš Sládek
Nepřítomni: Martina Kadeřábková, Martina Posoldová
1. Program zasedání
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Zahájení zasedání.
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Schválení programu schůze zastupitelstva dne 4. 5. 2021.
Rozpočtové opatření č.3.
Závěrečné vyhodnocení akce „Bezdrátový rozhlas v obci Kozmice“.
Závěrečné vyhodnocení akce „Rybník „Velký“ odbahnění, stavební úpravy“.
Vyhláška obce Kozmice 1/2021 o úpravě podmínek odběru pitné vody z vodovodu
v obci Kozmice – zákaz napouštění bazénů.
1.8. Výsledky výběrového řízení „Rekonstrukce kamenné obvodové zdi obecního hřbitova
v Kozmicích“
1.9. Výsledky výběrového řízení na dopravní automobil pro Jednotku sboru dobrovolných
hasičů obce Kozmice s názvem „Kozmice-Dopravní automobil s požárním přívěsem
nákladním“.
1.10. Podání žádosti z Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tematického
zadání Kofinancování účelových investičních dotací v rámci programu Dotace pro
jednotky SDH obcí na rok 2021 z rozpočtu Středočeského kraje.
1.11. Příjem daru od pana L.P.
1.12. Žádost o příspěvek na provoz Charity Vlašim.
Nad rámec programu:
1.13. Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní
rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce.
1.14. Sekání travního porostu v obci Kozmice-DPP s členem zastupitelstva.
1.15. Uzavření smlouvy o převodu spoluvlastnického podílu.
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.
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2.2

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zapisovatel: Radek Krupa
Ověřovatelé: Luboš Sládek, František Nepraš
Hlasování:
počet hlasů pro – 5 počet hlasů proti – 0

2.3.

počet nehlasujících – 0

Schválení programu schůze zastupitelstva konané dne 4.5.2021.
Zastupitelstvo schvaluje program schůze konané dne 4.5.2021.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5 počet hlasů proti – 0 počet nehlasujících – 0

2.4.

Rozpočtové opatření č.3.
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 3.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5 počet hlasů proti – 0 počet nehlasujících – 0

2.5.

Závěrečné vyhodnocení akce „Bezdrátový rozhlas v obci Kozmice“.
Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí oznámení o ukončení Akce/Projektu
Středočeský Fond obnovy venkova 2017-2020, Bezdrátový rozhlas, evidenční číslo
FOV/OBV/042780/2020.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5 počet hlasů proti – 0 počet nehlasujících – 0

2.6.

Závěrečné vyhodnocení akce „Rybník „Velký“ odbahnění, stavební úpravy“.
Zastupitelstvo obce Kozmice projednalo a bere na vědomí závěrečné vyhodnocení
Akce 129 293 4434 Rybník „Velký“ odbahnění, stavební úpravy, výše uvedená akce
končí a poskytnutá dotace se definitivně přiznává.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5 počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0
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2.7.

Vyhláška obce Kozmice 1/2021 o úpravě podmínek odběru pitné vody z vodovodu
v obci Kozmice – zákaz napouštění bazénů.
Zastupitelstvo obce Kozmice projednalo a schvaluje veřejnou vyhlášku obce Kozmice
k úpravě podmínek odběru vody z veřejného vodovodu – zákaz napouštění bazénů
a nádrží, mytí aut, zalévání trávníků a hřišť od 05.05.2021 do30.09.2021.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5 počet hlasů proti – 0

2.8.

počet nehlasujících – 0

Výsledky výběrového řízení „Rekonstrukce kamenné obvodové zdi obecního hřbitova
v Kozmicích“
Zastupitelstvo obce Kozmic bylo seznámeno s výsledky výběrového řízení na stavební
práce „Rekonstrukce kamenné obvodové zdi obecního hřbitova v Kozmicích“. Hodnocení
výběrového řízení se uskutečnilo dne 21. 4. 2021. Nejvhodnější nabídku podala RE-IN, s.r.o.
za nabídkovou cenu bez DPH 1 670 589,27 Kč, cena včetně DPH 2 021 413,02 Kč.

Zastupitelstvo obce Kozmice bere na vědomí výsledky výběrového řízení a schvaluje
Smlouvu o dílo s dodavatelem RE-IN, s.r.o., se sídlem Náměstí obětí nacismu 646,
391 43 Mladá Vožice, s cenou ve výši 2 021 413,02 Kč vč. DPH.
Pověřuje starostku obce Kozmice uzavření smlouvy s výše uvedenou společností.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5 počet hlasů proti – 0

2.9.

počet nehlasujících – 0

Výsledky výběrového řízení na dopravní automobil pro Jednotku sboru dobrovolných
hasičů obce Kozmice s názvem „Kozmice-Dopravní automobil s požárním přívěsem
nákladním“.
Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledky výběrového řízení na pořízení nového dopravního
automobilu pro Jednotku SDH obce Kozmice. Hodnocení výběrového řízení se uskutečnilo
dne 30. 4. 2021. Nejvhodnější nabídku podala KM Rest Ivančice, s.r.o. za nabídkovou cenu
bez DPH 1 195 000,- Kč, cena včetně DPH 1 445 950,-Kč.

Zastupitelstvo obce Kozmice bere na vědomí výsledky výběrového řízení na pořízení
dopravního automobilu pro Jednotku SDH Kozmice a schvaluje Kupní smlouvu
s dodavatelem KM Rest Ivančice, s.r.o., se sídlem Krumlovská 1430/30, 554 91
Ivančice, IČ: 268 88 831, s kupní cenou ve výši 1 445 950,- Kč vč. DPH.
Pověřuje starostku obce Kozmice uzavření smlouvy s výše uvedenou společností.
Zastupitelstvo obce Kozmice se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou
dopravního automobilu a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů.

Hlasování:
počet hlasů pro – 5

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0
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2.10. Podání žádosti z Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tematického
zadání Kofinancování účelových investičních dotací v rámci programu Dotace pro
jednotky SDH obcí na rok 2021 z rozpočtu Středočeského kraje.
Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí podání žádosti z Programu 2021
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeské kraje ze Středočeského Fondu
dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tematického zadání Kofinancování
účelových investičních dotací v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí
na rok 2021 z rozpočtu Středočeského kraje.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5 počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

2.11. Příjem daru od pana P.L.
Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí poskytnutí daru od pana P.L.
ve výši 9 680,-Kč. Peněžní prostředky budou použity na podporu kultury a sportovní
činnosti dětí v obci Kozmice.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5 počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

2.12. Žádost o příspěvek na provoz Charity Vlašim.
Zastupitelstvo obce Kozmice žádost projednalo a příspěvek neschválilo.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5 počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

2.13. Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní
rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce.
Zastupitelstvo obce Kozmice bylo seznámeno a bere na vědomí porovnání všech
položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020
a dosažené skutečnosti v témže roce.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5 počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

2.14. Sekání travního porostu v obci Kozmice - DPP s členem zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce Kozmic projednalo a schválilo sekání travního porostu v obci
Kozmice. Zastupitelstvo obce Kozmice pověřuje starostku obce Kozmice podpisem
smlouvy s členem zastupitelstva.
Hlasování:
počet hlasů pro – 4 počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 1
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2.15. Uzavření smlouvy o převodu spoluvlastnického podílu.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo uzavření smlouvy o převodu
spoluvlastnického podílu pozemku parc. č. 1357/8, ostatní plocha od paní V.P. do
vlastnictví obce Kozmice.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5 počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

V Kozmicích dne 4. 5. 2021

Zapsal: Radek Krupa
místostarosta obce

Helena Matoušková
starostka obce

Ověřovatelé zápisu:

Luboš Sládek

František Nepraš
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Usnesení č. 3/2021 zastupitelstva obce Kozmice ze dne 4. 5. 2021
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: Luboš Sládek, František Nepraš

3.3.

Schválení programu schůze zastupitelstva konané dne 4. 5. 2021.
Zastupitelstvo schválilo program schůze konané dne 4. 5. 2021.

3.4.

Rozpočtové opatření č.3.
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.3.

3.5.

Závěrečné vyhodnocení akce „Bezdrátový rozhlas v obci Kozmice“.
Zastupitelstvo bere na vědomí oznámení o ukončení Akce/Projektu
Středočeský Fond obnovy venkova 2017-2020, Bezdrátový rozhlas, evidenční číslo
FOV/OBV/042780/2020.

3.6.

Závěrečné vyhodnocení akce „Rybník „Velký“ odbahnění, stavební úpravy“.
Zastupitelstvo obce Kozmice bere na vědomí závěrečné vyhodnocení Akce 129 293
4434 Rybník „Velký“ odbahnění, stavební úpravy, výše uvedená akce končí a
poskytnutá dotace se definitivně přiznává.

3.7.

Vyhláška obce Kozmice 1/2021 o úpravě podmínek odběru pitné vody z vodovodu
v obci Kozmice – zákaz napouštění bazénů.
Zastupitelstvo obce Kozmic schválilo vyhlášku obce Kozmice 1/2021 o úpravě
podmínek odběru pitné vody z vodovodu v obci Kozmice – zákaz napouštění bazénů
a nádrží, mytí aut, zalévání trávníků a hřišť od 05.05.2021 do30.09.2021.

3.8.

Výsledky výběrového řízení „Rekonstrukce kamenné obvodové zdi obecního hřbitova
v Kozmicích“
Zastupitelstvo obce Kozmice bere na vědomí výsledky výběrového řízení na stavební
práce „Rekonstrukce kamenné obvodové zdi obecního hřbitova v Kozmicích“. Hodnocení
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výběrového řízení se uskutečnilo dne 21. 4. 2021. Nejvhodnější nabídku podala RE-IN, s.r.o.
za nabídkovou cenu bez DPH 1 670 589,27 Kč, cena včetně DPH 2 021 413,02 Kč.

Zastupitelstvo obce Kozmice schvaluje Smlouvu o dílo s dodavatelem RE-IN, s.r.o.,
se sídlem Náměstí obětí nacismu 646, 391 43 Mladá Vožice, s cenou ve výši
2 021 413,02 Kč vč. DPH.
Zastupitelstvo obce Kozmice pověřuje starostku obce Kozmice uzavření smlouvy
s výše uvedenou společností.
3.9.

Výsledky výběrového řízení na dopravní automobil pro Jednotku sboru dobrovolných
hasičů obce Kozmice s názvem „Kozmice-Dopravní automobil s požárním přívěsem
nákladním“.
Zastupitelstvo obce Kozmic bere na vědomí výsledky výběrového řízení na pořízení
nového dopravního automobilu pro Jednotku SDH obce Kozmice. Hodnocení výběrového
řízení se uskutečnilo dne 30. 4. 2021. Nejvhodnější nabídku podala KM Rest Ivančice, s.r.o.
za nabídkovou cenu bez DPH 1 195 000,- Kč, cena včetně DPH 1 445 950,-Kč a schvaluje

Kupní smlouvu s dodavatelem KM Rest Ivančice, s.r.o., se sídlem Krumlovská 1430/30,
554 91, Ivančice, IČ: 268 88 831, s kupní cenou ve výši 1 445 950,- Kč vč. DPH.
Zastupitelstvo obce Kozmice pověřuje starostku obce Kozmice uzavření smlouvy
s výše uvedenou společností.
Zastupitelstvo obce Kozmice se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou
dopravního automobilu a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů.
3.10. Podání žádosti z Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tematického
zadání Kofinancování účelových investičních dotací v rámci programu Dotace pro
jednotky SDH obcí na rok 2021 z rozpočtu Středočeského kraje.
Zastupitelstvo bere na vědomí podání žádosti z Programu 2021 pro poskytování dotací
z rozpočtu Středočeské kraje ze Středočeského Fondu dobrovolných hasičů a složek
IZS v rámci Tematického zadání Kofinancování účelových investičních dotací v rámci
programu Dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2021 z rozpočtu Středočeského kraje.
3.11. Příjem daru od pana L.P.
Zastupitelstvo obce Kozmice bere na vědomí poskytnutí daru od pana P.L. a dar ve výši
9 680,-Kč přijímá. Peněžní prostředky budou použity na podporu kultury a sportovní
činnosti dětí v obci Kozmice
3.12. Žádost o příspěvek na provoz Charity Vlašim.
Zastupitelstvo obce Kozmice žádost projednalo a příspěvek neschválilo.
3.13. Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní
rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce.
Zastupitelstvo obce Kozmice bere na vědomí porovnání všech položek výpočtu
(kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti
v témže roce.
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3.14. Sekání travního porostu v obci Kozmice - DPP s členem zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce Kozmic schválilo sekání travního porostu v obci Kozmice.
Zastupitelstvo obce Kozmice pověřuje starostku obce Kozmice podpisem smlouvy
s členem zastupitelstva.
3.15. Uzavření smlouvy o převodu spoluvlastnického podílu.
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o převodu spoluvlastnického podílu
pozemku parc. č. 1357/8, ostatní plocha od paní V.P. do vlastnictví obce Kozmice.

Helena Matoušková
starostka obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 13. 5. 2021
Sejmuto dne:
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