Zápis č. 7/2016
ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice konaného dne 14. 10. 2016
v zasedací místnosti OÚ Kozmice, od 19:00 hodin
Přítomni: starostka obce Helena Matoušková, místostarostka obce Martina Posoldová,
členové ZO František Nepraš, Lenka Chomická, Luboš Sládek
Nepřítomni: Martin Papež, Radek Krupa
Přizváni: pan Richtr – firma SOLICITE

1. Program zasedání
1.1. Zahájení zasedání.
1.2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
1.3. Schválení programu zasedání.
1.4. Setkání s panem Richtrem – firma SOLICITE.
1.5. Revize kotlů.
1.6. Rozpočtové opatření č.5.
1.7. Rekonstrukce povrchů komunikací v Rousínově, Kácové Lhotě a Kozmicích

Projednáno nad rámec programu:
1.8. Komunikace k bývalé hájovně.
1.9. Pročištění koryta a okolí Kozmického potoka.
1.10. Seznámení zastupitelů s novým vlastníkem společnosti Vítr, s. r. o.

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 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, František Nepraš

2.3. Schválení programu zasedání
Zastupitelstvo schválilo program zasedání.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5
počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0
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2.4. Setkání s panem Richtrem – firma SOLICITE
Zastupitelstvo projednalo návrh vypracování Studie zásobování pitnou vodou a
odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Kozmice. Návrh studie je k nahlédnutí
na OÚ Kozmice.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5
počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0

2.5. Revize kotlů
Revizi kotlů bude provádět firma DŮM KOTLŮ, s. r. o.
Zájemci o revizi se mohou přihlásit do 24. 10. 2016 na OÚ Kozmice.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5
počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0

2.6. Rozpočtové opatření č. 5
Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové opatření.
Příjmy:
položka 1111 Daň FO ze závislé činnosti
70 000,položka 1121 Daň z příjmů PO
100 000,položka 1334 Poplatek za odnětí půdy CÚ 1 369,Výdaje:
2310 – 5169 Pitná voda (vodovod služby)
3314 – 5172 Knihovna – Office programy
3314 – 5169 Instalace PS do knihovny
3412 – 6121 Sportovní zařízení v majetku obce
3399 – 5169 Záležitosti kulturní
2219 – 5171 Opravy komunikací
Kozmice, Kácova Lhota, Rousínov
3639 – 5169 Komun. služby
6171 – 5169 Veřejná správa
6171 – 5172 Účetní program – přijaté faktury

40 000,2 144,16
3 120,30 000,4 000,1 370 000,2 904,15 000,10 000,-

Hlasování:
počet hlasů pro – 5
počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0
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2.7. Rekonstrukce povrchů komunikací v Rousínově , Kácové Lhotě a Kozmicích
Zastupitelé byli seznámeni s cenovými nabídkami od stavební společnosti
J.L.T.,spol.s. r. o. na rekonstrukce povrchů v jednotlivých částech obcích – Rousínov
(od křižovatky směrem do Zálesí na pozemku parc.č. 1571), Kácová Lhota (kolem
kapličky na pozemku parc.č.1398/1) a Kozmicích (celá komunikace podél prodejny
s opravou odvodňovacího žlabu k č.p.88). Zastupitelé s cenovými nabídkami
souhlasí, pouze jeden zastupitel vznesl námitku z důvodu podzimního období, tudíž
obavy z nevyzrání použitého materiálu a snížení kvality. Zdůraznil trpělivost občanů a
vyčkat na jarní období.
Zastupitelé žádají J.L.T. spol. s.r.o. o vypracování Smlouvy o dílo.
K připomínce zastupitele bude přihlédnuto.
Hlasování:
počet hlasů pro – 4
počet hlasů proti – 1
počet nehlasujících – 0

2.8. Obnovení komunikace k bývalé hájovně
Zastupitelstvo projednalo návrh obnovení komunikace k bývalé hájovně v obci
Kozmice. V délce cca 320m. Z důvodu špatného stavu této komunikace došlo
k odklonění této cesty na ornou půdu. Zemní práce budou provedeny v co nejbližší
době - dodavatel Rastislav Andacký.

Hlasování:
počet hlasů pro – 5
počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0

2.9. Pročištění koryta a okolí Kozmického potoka.
Upozornění občana pana M. P. na zanešené koryto Kozmického potoka a náletové
dřeviny. Jedná se o úsek nad rybníkem u kostela a návrh na bezplatné vyčištění
a zkulturnění této části obce.

Hlasování:
počet hlasů pro – 5
počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0
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2.10. Seznámení zastupitelů s novým vlastníkem společnosti Vítr, s. r. o
Starostka obce seznámila zastupitelstvo s novou informací. Od 27. září 2016
je obchodní firma Vítr, s. r. o., se sídlem Renoirova 1051/2a, Hlubočepy, 152 00
Praha 5, zastoupena novým vlastníkem Max Bögl Ostwind CZ s. r. o.

Hlasování:
počet hlasů pro – 5
počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0

V Kozmicích 14. 10. 2016

Zapsala: Lenka Chomická

Helena Matoušková
starostka obce

Ověřovatelé zápisu: Martina Posoldová
František Nepraš

Usnesení č. 7/2016 zastupitelstva obce Kozmice ze dne 14. 10. 2016
3.1. Zahájení zasedání
Zasedání zahájila starostka obce Helena Matoušková přivítáním přítomných a
zjištěním, že je přítomno 5 členů, tudíž zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starostka zároveň předložila zastupitelstvu ke schválení výše
uvedený program zasedání.
3.2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zapisovatel: Lenka Chomická
Ověřovatelé: Martina Posoldová, František Nepraš
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3.3. Schválení programu zasedání
Zastupitelé schválili program zasedání.

3.4. Setkání s panem Richtrem – firma SOLICITE
Zastupitelstvo souhlasí s vypracování Studie zásobování pitnou vodou a
odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Kozmice.
3.5. Revize kotlů
Zastupitelstvo bere na vědomí, že Revizi kotlů bude provádět firma
DŮM KOTLŮ, s. r. o.

3.6. Rozpočtové opatření č. 5
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 5.

3.7. Rekonstrukce povrchů komunikací v Rousínově , Kácové Lhotě a Kozmice
Zastupitelé souhlasí s cenovými nabídkami na provedení Rekonstrukce povrchů
komunikací od stavební společnosti J.L.T.,spol.s. r. o. ,a žádají stavební společnost
J.L.T. spol. s.r.o. o předložení Smlouvy o dílo.

3.8. Obnovení komunikace k bývalé hájovně.
Zastupitelstvo souhlasí s obnovení komunikace k bývalé hájovně.

3.9. Pročištění koryta a okolí Kozmického potoka
Zastupitelé berou na vědomí návrh pan M.P.na bezplatné vyčištění a zkulturnění
části Kozmického potoka.

3.10. Seznámení zastupitelů s novým vlastníkem společnosti Vítr, s. r. o
Starostka obce seznámila zastupitele s novým vlastníkem společnosti Vítr, s. r. o.

V Kozmicích 14. 10. 2016

Helena Matoušková
starostka obce

Vyvěšeno dne:…………………………….
Sejmuto dne:……………………………
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