Zápis č. 6/2021
ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice konaného dne 12. 10. 2021
v zasedací místnosti OÚ Kozmice, od 19:30 hodin
Přítomni: starostka obce Helena Matoušková, místostarosta obce Radek Krupa
členové ZO: Luboš Sládek, Martin Papež
Nepřítomni: Martina Kadeřábková, Martina Posoldová, František Nepraš

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Program zasedání
Zahájení zasedání
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu schůze zastupitelstva dne 12. 10. 2021
Rozpočtové opatření č.6
Projednání výsledků kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům obce
Kozmice ze dne 18.8.2021
1.6. Zrušovací obecně závazná vyhláška obce Kozmice
Nad rámec:
1.7. Rozhodnutí č. 05312011 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR „Kozmice – úpravna vody“
1.8. Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, ve věci umístění stavby větrné
elektrárny ze dne 15.9.2021
1.9. Žádost o příspěvek Posázaví o.p.s.
1.10. Závěr zasedání

2.
2.1.

Průběh zasedání podle jednotlivých bodů programu
Zahájení zasedání
Zasedání zahájila starostka obce Helena Matoušková přivítáním přítomných a
zjištěním, že jsou přítomni čtyři (4) členové, tudíž zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starostka zároveň předložila zastupitelstvu ke schválení výše uvedený program
zasedání. Zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Program byl vyvěšen
na úřední desce a elektronické úřední desce dne 12. srpna 2021.

2.2.

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zapisovatel: Radek Krupa
Ověřovatelé: Luboš Sládek, Martin Papež
Návrh usnesení č. 2.2./6/2021: Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu.
Hlasování:
počet hlasů pro – 4 počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0
Usnesení č. 2.2./6/2021 bylo schváleno.
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2.3.

Schválení programu schůze zastupitelstva konané dne 12.10.2021.
Zastupitelstvo projednalo program schůze konané dne 12.10.2021.
Návrh usnesení č.2.3./6/2021: Program zasedání zastupitelstva obce byl
předložen tak, jak je shora uvedeno.
Hlasování:
počet hlasů pro – 4
počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0
Usnesení č.2.3./6/2021 bylo schváleno.

2.4.

Rozpočtové opatření č.6.
Zastupitelstvo obce Kozmice projednalo Rozpočtové opatření č.6.
Návrh usnesení č. 2.4./6/2021: Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č.6.
Hlasování:
počet hlasů pro – 4 počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0
Usnesení č. 2.4./6/2021 bylo schváleno.

2.5.

Projednání výsledku kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům obce
Kozmice ze dne 18.8.2021.
Starostka obce Kozmice seznámila ZO s výsledky uskutečněné kontroly
Ministerstvem vnitra ČR, Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly ze dne
18.8.2021. Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u obce
Kozmice na základě §129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, odeslán obci dne 31.8.2021, Č.j. MV-120365-4/ODK2021, a dále předkládá opatření k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků a
k zamezení jejich opakování.
Kontrolou byla shledána následující porušení zákona:
1) Obec porušila § 87 zákona o obcích tím, že jako usnesení nesprávně
zaznamenala to, co ZO není, neboť usnesení č. 2.9 ze dne 11.6.2021
nebylo přijato nadpoloviční většinou všech ZO.
Odstranění důsledku nezákonného postupu orgánů obce ZO přijalo
nápravu dne 9.9.2021, usnesení č.2.9./5/2021 schválilo neplatnost
uvedeného usnesení 2.9 ze dne 11.6.2021 a přijímá opatření k zamezení
opakování nezákonného postupu orgánu obce. ZO Kozmice určuje
starostku Helenu Matouškovou odpovědnou osobou za dodržování
povinností stanovených příslušnými ustanoveními zákona o obcích.
2) Obec porušila § 12 odst.6 zákona o obcích větu první zákona o obcích
tím, že OZV č.1/2021 nebyla zaslána Ministerstvu vnitra ČR.
Odstranění důsledku nezákonného postupu orgánů obce ZO přijalo
nápravu dne 18.8.2021, odeslání OZV č.1/2021, Č.j. Ko/430/2021 na
Min. vnitra ČR, Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, a přijímá
opatření k zamezení opakování nezákonného postupu orgánu obce.
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ZO Kozmice určuje starostku Helenu Matouškovou odpovědnou osobou
za dodržování povinností stanovených příslušnými ustanoveními zákona
o obcích.
Návrh usnesení č. 2.5./6/2021: Zastupitelstvo obce Kozmice bylo seznámeno
s protokolem o kontrole výkonu samostatné působnosti MV ČR, Odboru veřejné
správy, dozoru a kontroly a přijalo opatření k odstranění nedostatků a přijímá
opatření k zamezení opakovaného nezákonného postupu obce.
Hlasování:
počet hlasů pro – 4 počet hlasů proti – 0
Usnesení č. 2.5./6/2021 bylo schváleno.
2.6.

počet nehlasujících – 0

Zrušovací obecně závazná vyhláška č.2/2021 obce Kozmice.
Zastupitelstvo obce Kozmice projednalo a usneslo se vydat Obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2021, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2021.
Návrh usnesení č. 2.6./6/2021: Zastupitelstvo obce Kozmice vydává obecně
závaznou vyhlášku č.2/2021, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.1/2021.
Hlasování:
počet hlasů pro – 4
počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0
Usnesení č. 2.6./6/2021 bylo schváleno.

2.7.

Rozhodnutí č. 05312011 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu
životního prostředí na akci Kozmice - úpravna vody.
Zastupitelstvo obce Kozmice projednalo Rozhodnutí č. 05312011 o poskytnutí
finančních prostředků za SFŽP a přijetí dotace.
Návrh usnesení č. 2.7./6/2021: Rozhodnutí č. 05312011 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR „Kozmice – úpravna vody“ a přijetí
poskytnuté podpory.
Hlasování:
počet hlasů pro – 4
počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0
Usnesení č. 2.7./6/2021 bylo schváleno.

2.8.

Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru územního plánování a
stavebního řádu, ve věci umístění dočesné stavby větrné elektrárny.
Zastupitelstvo obce Kozmice bylo seznámeno s doručeným „Rozhodnutí“, Spis.
zn.: SZ 007473/2021/KUSK ÚSŘ/Šti, Č.j.: 114861/2021/KUSK z Krajského úřadu
Středočeského kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu ve věci
umístění dočasné stavby větrné elektrárny na pozemcích parc. č. 1250/2, 1253,
1254, 1255/25, 1255/65, 1256, 1266, 1284/2, 1284/4, 1340/2, 1411 vše v k.ú.
Kozmice u Benešova, kterým se rozhodnutí č.j. MUBN/148365/2020/VÝST, spis. zn.
Výst/24952/2014/Hav ze dne 2.9.2020, vydané Městským úřadem Benešov,
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odborem výstavby a územního plánování, se ruší a věc se vrací k novému
projednání.
Zastupitelstvo obce Kozmice „bere na vědomí“.
2.9.

Žádosti o podporu aktivit v oblasti rozvoje regionu Posázaví v roce 2022.
Zastupitelstvo obce Kozmice projednalo žádost o podporu aktivit v oblasti rozvoje
regionu Posázaví v roce 2022 a navrhuje výši dotace z rozpočtu obce Kozmice
==26. 000,- Kč (dvacet šest tisíc korun českých).
Pověřuje starostku uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace.
Návrh usnesení č. 2.9./6/2021: Obec Kozmice podpoří aktivity v oblasti rozvoje
regionu Posázaví v roce 2022 poskytnutím dotace z rozpočtu obce Kozmice na
období roku 2022 ve výši 26. 000,- Kč (dvacet šest tisíc korun českých).
Hlasování:
počet hlasů pro – 4
počet hlasů proti – 0
Usnesení č. 2.9./6/2021 bylo schváleno.

počet nehlasujících – 0

2.10. Závěr zasedání
Termín příštího zasedání zastupitelstva je 30. listopadu 2021 od 19.30 hod.

V Kozmicích dne 12. 10. 2021
Zapsal:
Podpis:

Ověřovatelé zápisu:
Podpisy:

Starosta:
Podpis:

Jednání bylo ukončeno dne 12.10. 2021 ve 21:30 hodin
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOZMICE 6/2021 ZE DNE 12.10.2021
Usnesení č. 2.2./6/2021: Zastupitelstvo obce Kozmice schvaluje zapisovatele a ověřovatele
zápisu 6/2021.
Usnesení č. 2.3./6/2021: Zastupitelstvo obce Kozmice schvaluje program o program ZO.
Usnesení č. 2.4./6/2021: Zastupitelstvo obce Kozmice schvaluje rozpočtové opatření č.6.
Usnesení č. 2.5./6/2021: Zastupitelstvo obce Kozmice schvaluje seznámení s protokolem o
kontrole výkonu samostatné působnosti MV ČR, Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly a
přijalo opatření k odstranění nedostatků a přijímá opatření k zamezení opakovaného
nezákonného postupu obce Kozmice.
Usnesení č. 2.6./6/2021: Zastupitelstvo obce Kozmice schvaluje vydání obecně závazné
vyhlášky č.2/2021, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.1/2021.
Usnesení č. 2.7./6/2021: Zastupitelstvo obce Kozmice schvaluje Rozhodnutí č. 05312011 o
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR „Kozmice – úpravna vody“ a
přijetí poskytnuté podpory.
Usnesení č. 2.8./6/2021: Zastupitelstvo obce Kozmice bere na vědomí „Rozhodnutí“, Spis.
zn.: SZ 007473/2021/KUSK ÚSŘ/Šti, Č.j.: 114861/2021/KUSK z Krajského úřadu
Středočeského kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu ve věci umístění
dočasné stavby větrné elektrárny na pozemcích parc. č. 1250/2, 1253, 1254, 1255/25,
1255/65, 1256, 1266, 1284/2, 1284/4, 1340/2, 1411 vše v k.ú. Kozmice u Benešova, se ruší a
věc se vrací k novému projednání.
Usnesení č. 2.9./6/2021: Zastupitelstvo obce Kozmice schvaluje podporu aktivity v oblasti
rozvoje regionu Posázaví v roce 2022 poskytnutím dotace z rozpočtu obce Kozmice ve výši
26. 000,- Kč (dvacet šest tisíc korun českých).

Zapsal: Radek Krupa
Podpis:

Ověřovatelé zápisu: Luboš Sládek, Martin Papež
Podpisy:

Starostka: Helena Matoušková
Podpis:

Usnesení zveřejněno dne 13.10.2021

Sejmuto dne:…………………………….
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Helena
Helena Matoušková
2021.10.13
Matoušková Datum:
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