Zápis č. 02/2016
ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice konaného dne 11. 3. 2016
v zasedací místnosti OÚ Kozmice, od 19:00 hodin

Přítomni:

starostka obce Helena Matoušková, místostarostka obce Martina Posoldová,
členové ZO Lenka Chomická, Radek Krupa, František Nepraš, Martin Papež
Nepřítomni: Luboš Sládek (omluven)
Pozváni:
p. Hrdlička, pí. Hrdličková, p. Švancara

1. Program zasedání
1.1. Zahájení zasedání
1.2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
1.3. Určení ceny pozemku v Rousínově – záměr obce Kozmice č. 3/2015
1.4. Komunikace Skalka – schůzka na návrh jednatele společnosti
1.5. Místní komunikace podél obchodu
1.6. Standardy sociálně – právní ochrany dětí
1.7. Studie Z3-9, projednání, zadání architektovi
1.8. Strategie obce Kozmice – projednání

2. Průběh zasedání podle jednotlivých bodů programu
2.1. Zahájení zasedání
Zasedání zahájila starostka obce Helena Matoušková přivítáním přítomných a
zjištěním, že je přítomno 6 členů, tudíž zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starostka zároveň předložila zastupitelstvu ke schválení výše uvedený program
zasedání.

2.2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zapisovatel: Lenka Chomická
Ověřovatelé: Martina Posoldová, Radek Krupa

2.3. Určení ceny pozemku v Rousínově – záměr obce Kozmice č. 3/2015
Zastupitelstvo obce projednalo stanovení ceny k záměru 3/2015, jedná se o starou
zástavbu z roku 1928 a napravení vlastnických vztahů. Zastupitelstvo se řídilo
směrnicí o přeceňování majetku reálnou hodnotou, vycházelo z cen okolních obcí,
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konzultovalo cenu s realitní a znaleckou kanceláří. Vlastník pozemku byl přístupný
pro směnit část pozemku tak, aby vznikla přístupová cesta k další nemovitosti.
Zastupitelstvo obce stanovilo cenu 150,-Kč/m².

2.4. Komunikace Skalka – schůzka na návrh jednatele společnosti
Zastupitelstvo projednalo návrh podmínek k převzetí komunikace do vlastnictví obce
Kozmice ze strany vlastníků komunikace. Vlastníci navrhují obci, že pokud obec
komunikaci převezme, budou po dobu např. 10 let komunikaci spravovat a budoucí
stavebníky kontrolovat, aby nedošlo k poškození z důvodu výstavby. Někteří
zastupitelé upozornili, že chodníky na komunikaci pro převzetí nesplňují
bezpečnostní prvky, na konci komunikace není zátaras (mohlo by dojít k požívání
výjezdu zemědělské techniky). Dešťová kanalizace vedená od horské vpusti u
pozemku parc. č. 178/60 je délky cca. 75 m, při takovéto délce bude nutné
umístit na řad revizní šachtu a zkrátit tak délku plného potrubí na max. 50 m, dále je
pak na tomto potrubí proveden směrový lom.
Místy jsou na řadech splaškové i dešťové kanalizace umístěny šachty průměru
menšího než 1000 mm. V převážné většině je správci vyžadováno osazení revizními
šachtami průměru 1000 mm. Starostka obce nechá vypracovat odborný posudek od
autorizované firmy, která vezme v potaz normy při vzniku projektu a kolaudaci
projektu.
Záležitost bude projednána s právníkem obce Kozmice.

2.5. Místní komunikace podél obchodu
Odbor dopravy navrhl umístění dopravních značek „Slepá ulice“ a „Doporučená
rychlost 30km/h“.

2.6. Standardy sociálně – právní ochrany dětí
Zastupitelstvo bylo seznámeno s obsahem dokumentu.

2.7. Studie Z3-9, projednání, zadání architektovi
Zastupitelstvo projednalo zpracování územní studie oprávněnou osobou.
Oprávněnou autorizovanou osobou pro veškerý rozsah činností a zpracování
„Územní studie pro lokalitu Z3-9“ bude arch. Zuzana Foglarová.

2.8. Strategie obce Kozmice – projednání
Strategie se zpracovává. Poté bude veřejně projednána.
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Usnesení č. 02/2016 zastupitelstva obce Kozmice ze dne 11. 3. 2016
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
 Schválilo cenu pozemku v Rousínově.
 Projednalo návrh podmínek ohledně převzetí komunikace „Skalka“.
 Schválilo umístění dopravních značek na místní komunikaci.
 Projednalo a schválilo standardy sociálně – právní ochrany dětí.
 Projednalo studii Z3-9.
 Projednalo strategii obce Kozmice.

Hlasování:
počet hlasů pro – 6 (Helena Matoušková, Martina Posoldová, Radek Krupa, František Nepraš,
Martin Papež, Lenka Chomická)
počet hlasů proti – 0,
počet nehlasujících – 0

V Kozmicích dne 11. 3. 2016

Zapsala: Lenka Chomická

Ověřovatelé zápisu:

Helena Matoušková
starostka obce

Martina Posoldová
Radek Krupa

Vyvěšeno dne:

21. 3. 2016

Sejmuto dne:

………………………………….
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