Zápis č. 1/2021
ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice konaného dne 25. 2. 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, Luboš Sládek
Nepřítomni: 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 25. 2. 2021.
Rozpočtové opatření č.1.
Záměr obce Kozmice č.1/2021.
Závěrečné vyhodnocení akce „Rekonstrukce památníků obětem 1. a 2. Světové války
v obci Kozmice“.
Výzva JSDH _VS_2021 „Pořízení nového dopravního automobilu“.
MV-GŘ HZS ČR vydal na základě žádosti řídící dokument „Registrace akce“
014D26100 1116 Kozmice - Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním.
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020.
Stanovení vodného a stočného na rok 2021.
Nad rámec programu:

1.10. Vyjádření k oznámení „Novostavba skladových hal Ostředek“
1.11. Vypořádání dotace „Středověké kozmické slavnosti“.
1.12. Žádost o poskytnutí finanční podpory na rok 2021 z rozpočtu obce Kozmice podanou
TŘI, z.ú.
1.13. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení nové odběrné místo s ČEZ Distribuce
na parc.č. 130/18 v obci Kozmice.
Průběh zasedání podle jednotlivých bodů programu
2.1

Zahájení zasedání
Zasedání zahájila starostka obce Helena Matoušková přivítáním přítomných a
zjištěním, že je přítomno 6 (šest) 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, Luboš Sládek
Hlasování:
počet hlasů pro – 6 počet hlasů proti – 0 počet nehlasujících – 0
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2.3.

Schválení programu schůze zastupitelstva konané dne 25.2.2021.
Zastupitelstvo schvaluje program schůze konané dne 25.2.2021.
Hlasování:
počet hlasů pro – 6 počet hlasů proti – 0 počet nehlasujících – 0

2.4.

Rozpočtové opatření č.1
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 1.
Hlasování:
počet hlasů pro – 6 počet hlasů proti – 0 počet nehlasujících – 0

2.5.

Záměr obce Kozmice č.1/2021.
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje Záměr obce Kozmice č. 1/2021
bezúplatně převést Středočeskému kraji pozemky v katastrálním území Kozmice u Benešova,
a to: pozemek parc. č. 1578/36 o výměře 454 m² - orná půda
pozemek parc. č. 1578/43 o výměře 69 m² - orná půda
pozemek parc. č. 1578/52 o výměře 130 m² - orná půda
pozemek parc. č. 1578/69 o výměře 60 m² - orná půda
Jedná se o pozemky ve vlastnictví Obce Kozmice zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního
úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov na LV 10001.
Předmětné pozemky jsou zastavěny komunikací III. třídy /1102 Petroupim – Teplýšovice.

Hlasování:
počet hlasů pro – 6 počet hlasů proti – 0 počet nehlasujících – 0
2.6.

Závěrečné vyhodnocení „Rekonstrukce památníků obětem 1. a 2. Světové války
v obci Kozmice"
Zastupitelstvo obce Kozmice bere na vědomí závěrečné vyhodnocení projektu
„Rekonstrukce památníků obětem 1. a 2. Světové války v obci Kozmice“. Dotace
poskytnuta Ministerstvem obrany ČR, programu 10729- Zachování a obnova
historických hodnot I. Stav žádosti „Ukončeno“.
Hlasování:
počet hlasů pro – 6 počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0

2.7.

Výzva JSDH _VS_2021 „Pořízení nového dopravního automobilu“.
MV-GŘ HZS ČR vydal na základě žádosti řídící dokument „Registrace akce“
014D26100 1116 Kozmice - Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním.
Zastupitelstvo obce Kozmice bylo seznámeno a bere na vědomí registraci žádosti k
výzvě JSDH _VS_2021 „Pořízení nového dopravního automobilu“, MV-GŘ HZS ČR vydal
na základě žádosti 014D26100 1116 Kozmice - Dopravní automobil s požárním
přívěsem nákladním
Hlasování:
počet hlasů pro – 6 počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0
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2.8.

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020.
Zastupitelstvo obce Kozmice projednalo a bere na vědomí porovnání všech položek
ceny pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020.
Kalkulace byla vyvěšena na úřední desce dne 16. 2. 2021. Dle směrnice pro tvorbu
a čerpání finančních prostředků na financování vodovodů a kanalizací bude na účet
182-320093349 vedený u České spořitelny, a.s. převedeno 70 000,-Kč.
Hlasování:
počet hlasů pro – 6 počet hlasů proti – 0 počet nehlasujících – 0

2.9.

Stanovení vodného a stočného na rok 2021.
Zastupitelstvo obce Kozmice projednalo, stanovilo a schválilo výši vodného a
stočného na zúčtovací období od 1. 4. 2021 do 31.3.2022,
dle porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020
a vytváření rezerv finančních prostředků tvorbu na financování oprav vodovodu
a kanalizace.
Cena v Kč/m³ pro období 1.4.2021 do 31.3.2022.
včetně DPH
vodné
52,00
stočné
40,00
celkem
92,00
Hlasování:
počet hlasů pro – 4 počet hlasů proti – 2 počet nehlasujících – 0

2.10. Vyjádření k oznámení „Novostavba skladových hal Ostředek“.
Zastupitelstvo obce Kozmice bere na vědomí odeslané vyjádření k oznámení
k záměru „Novostavba skladových hal na pozemku parc. č. 349/21, 349/19,
349/16, 349/15, 349/14,349/11,349/7, 349/6, 349/5, 349/1, 347, 346, 340,
339 v katastrálním území Bělčice u Ostředka a parc. č. 216/22v katastrálním
území Ostředek (Skladový areál D1 E34 Bělčice u Ostředka a Ostředek)“
Obec Kozmice sdělila, že se záměrem v navrhovaném rozsahu nesouhlasí a žádá,
aby byl záměr posouzen dle zákona č. 100/2001 Sb., a aby byla zpracována
dokumentace EIA (tzv. velká EIA), zejména se zaměřením na intenzitu dopravy,
hlučnost a vibrace a prašnost. Toto své stanovisko Obec Kozmice odůvodnila takto:
Samotný záměr výstavby je velmi rozsáhlý. Obec Kozmice se s ohledem na tento
rozsah důvodně obává negativních následků a dopadů na kvalitu života v obci.
Hlasování:
počet hlasů pro – 6 počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících –0
2.11. Závěrečné vyhodnocení a vyúčtování akce „Středověké kozmické slavnosti "
Zastupitelstvo obce Kozmice bere na vědomí závěrečné vyhodnocení a vyúčtování
akce „Středověké kozmické slavnosti ". Dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění živelných katastrof v rámci Tematického
zadání „Podpora hejtmana“. Stav žádosti „Ukončeno“.
Hlasování:
počet hlasů pro – 6 počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0
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2.12. Žádost o poskytnutí finanční podpory na rok 2021 z rozpočtu obce Kozmice podanou
nestátní neziskovou organizací TŘI, z.ú. na provoz Hospice Dobrého pastýře
v Čerčanech.
Zastupitelstvo obce Kozmice projednalo a neschválilo žádost o finanční příspěvek.
Hlasování:
počet hlasů pro – 1 počet hlasů proti – 4 počet nehlasujících – 1

2.13. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení nové odběrné místo s ČEZ
Distribuce na parc.č. 130/18 v obci Kozmice.
Zastupitelstvo obce Kozmice projednalo a schvaluje smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě s ČEZ
Distribuce v obci Kozmice , parc.č. 130/18 v k.ú. Kozmice u Benešova , č. smlouvy
4121760834 vybudování nového odběrného místa.
Hlasování:
počet hlasů pro – 6 počet hlasů proti – 0 počet nehlasujících – 0

V Kozmicích dne 25. 2. 2021

Zapsal: Radek Krupa
místostarosta obce

Helena Matoušková
starostka obce

Ověřovatelé zápisu:

Martina Posoldová

Luboš Sládek
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Usnesení č. 1/2021 zastupitelstva obce Kozmice ze dne 25. 2. 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, Luboš Sládek

3.3.

Schválení programu schůze zastupitelstva konané dne 25. 2. 2021.
Zastupitelstvo schválilo program schůze konané dne 25. 2. 2021.

3.4.

Rozpočtové opatření č.1
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.1.

3.5.

Záměr obce Kozmice č.1/2021.
Zastupitelstvo schválilo Záměr obce Kozmice č. 1/2021 bezúplatně převést
Středočeskému kraji pozemky v katastrálním území Kozmice u Benešova,
a to: pozemek parc. č. 1578/36 o výměře 454 m² - orná půda
pozemek parc. č. 1578/43 o výměře 69 m² - orná půda
pozemek parc. č. 1578/52 o výměře 130 m² - orná půda
pozemek parc. č. 1578/69 o výměře 60 m² - orná půda
Jedná se o pozemky ve vlastnictví Obce Kozmice zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního
úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov na LV 10001.
Předmětné pozemky jsou zastavěny komunikací III. třídy /1102.

3.6.

Závěrečné vyhodnocení „Rekonstrukce památníků obětem 1. a 2. Světové války
v obci Kozmice"
Zastupitelstvo obce Kozmice bere na vědomí závěrečné vyhodnocení projektu
„Rekonstrukce památníků obětem 1. a 2. Světové války v obci Kozmice“. Dotace
poskytnuta Ministerstvem obrany ČR, programu 10729- Zachování a obnova
historických hodnot I. Stav žádosti „Ukončeno“.

3.7.

Výzva JSDH _VS_2021 „Pořízení nového dopravního automobilu“.
MV-GŘ HZS ČR vydal na základě žádosti řídící dokument „Registrace akce“
014D26100 1116 Kozmice - Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním.
Zastupitelstvo obce Kozmic bere na vědomí registraci žádosti k výzvě JSDH _VS_2021
„Pořízení nového dopravního automobilu“, MV-GŘ HZS ČR vydal na základě žádosti
014D26100 1116 Kozmice - Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním
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3.8.

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020.
Zastupitelstvo obce Kozmice projednalo a bere na vědomí porovnání všech položek
ceny pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020.
Kalkulace byla vyvěšena na úřední desce dne 16. 2. 2021. Dle směrnice pro tvorbu
a čerpání finančních prostředků na financování vodovodů a kanalizací bude na účet
182-320093349 vedený u České spořitelny, a.s. převedeno 70 000,-Kč.

3.9.

Stanovení vodného a stočného na rok 2021.
Zastupitelstvo obce Kozmice projednalo, stanovilo a schválilo výši vodného a
stočného na zúčtovací období od 1. 4. 2021 do 31.3.2022.
dle porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020
a vytváření rezerv finančních prostředků tvorbu na financování oprav vodovodu
a kanalizace.
Cena v Kč/m³ pro období 1.4.2021 do 31.3.2022.
včetně DPH
vodné
52,00
stočné
40,00
celkem

92,00

3.10. Vyjádření k oznámení „ Novostavba skladových hal Ostředek“.
Zastupitelstvo obce Kozmice bere na vědomí odeslané vyjádření k oznámení
k záměru „Novostavba skladových hal na pozemku parc. č. 349/21, 349/19,
349/16, 349/15, 349/14,349/11,349/7, 349/6, 349/5, 349/1, 347, 346, 340,
339 v katastrálním území Bělčice u Ostředka a parc. č. 216/22v katastrálním
území Ostředek (Skladový areál D1 E34 Bělčice u Ostředka a Ostředek)“
Obec Kozmice sdělila, že se záměrem v navrhovaném rozsahu nesouhlasí a žádá,
aby byl záměr posouzen dle zákona č. 100/2001 Sb., a aby byla zpracována
dokumentace EIA (tzv. velká EIA), zejména se zaměřením na intenzitu dopravy,
hlučnost a vibrace a prašnost. Toto své stanovisko Obec Kozmice odůvodnila takto:
Samotný záměr výstavby je velmi rozsáhlý. Obec Kozmice se s ohledem na tento
rozsah důvodně obává negativních následků a dopadů na kvalitu života v obci.

3.11. Závěrečné vyhodnocení a vyúčtování „Středověké kozmické slavnosti "
Zastupitelstvo obce Kozmice bere na vědomí závěrečné vyhodnocení a vyúčtování
akce „Středověké kozmické slavnosti ". Dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění živelných katastrof v rámci Tematického
zadání „Podpora hejtmana“. Stav žádosti „Ukončeno“.

3.12. Žádost o poskytnutí finanční podpory na rok 2021 z rozpočtu obce Kozmice podanou
nestátní neziskovou organizací TŘI, z.ú. na provoz Hospice Dobrého pastýře
Stránka | 6 z 7

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOZMICE 1/2021

v Čerčanech.
Zastupitelstvo obce Kozmice neschválilo žádost o poskytnutí finančního příspěvku
podanou nestátní neziskovou organizací TŘI, z.ú., ne provoz Hospic Dobrého
Pastýře Čerčany.
3.13. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení nové odběrné místo s ČEZ Distribuce
na parc.č. 130/18 v obci Kozmice.
Zastupitelstvo obce Kozmice schválilo smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o
připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě s ČEZ Distribuce
v obci Kozmice , parc.č. 130/18 v k.ú. Kozmice u Benešova , č. smlouvy 4121760834
vybudování nového odběrného místa.

Helena Matoušková
starostka obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 3. 3. 2021
Sejmuto dne:
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