Zápis č. 04/2017
ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice konaného dne 26. 5. 2017
v zasedací místnosti OÚ Kozmice, od 19:00 hodin
Přítomni: starostka obce Helena Matoušková, místostarostka obce Martina Posoldová,
členové ZO: Radek Krupa, Martin Papež,
Omluvena: Lenka Chomická, František Nepraš

1. Program zasedání
1.1. Zahájení zasedání
1.2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
1.3. Schválení programu schůze zastupitelstva konaného dne 26. 5. 2017
1.4. KSÚS bezúplatný převod pozemků – komunikace
1.5. KSÚS pronájem pozemku pod přechodem v obci Kozmice
1.6. Závěrečný účet
1.7. Rozpočtové opatření č. 3
1.8. Žádost o projednání návrhu smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
– připojení parc. č. 130/17 na distribuční síť spol. ČEZ, a.s

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: Radek Krupa
Ověřovatelé: Luboš Sládek, Martin Papež
Hlasování: pro -5, proti -0, počet nehlasujících -0

2.3. Schválení programu schůze zastupitelstva konaného dne 26. 5. 2017
Zastupitelstvo schválilo program schůze konané dne 26. 5. 2017.
Hlasování: pro -5, proti -0, počet nehlasujících -0

2.4. KSÚS bezúplatný převod pozemků – komunikace
Zastupitelstvo obce Kozmice požádalo Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského
kraje v roce 2012 o bezúplatný převod pozemku PK 1408 v k. ú. Kozmice u Benešova.
Po prověření bylo zjištěno, že byla provedena digitalizace území a tento pozemek je
nyní evidován v katastru nemovitostí jako KN 1408/2, KN 1408/5, KN 1408/6 a KN
527/26. KSÚS se obrací na obec Kozmice, zda má stále zájem o bezúplatný převod.
Dále KSÚS nabízí k převodu ještě pozemek KN 1382/10. Na těchto pozemcích se
nachází místní komunikace v Kácové Lhotě, k. ú. Kozmice u Benešova.
KSÚS by naopak ráda získala bezúplatným převodem tyto pozemky KN 1461/1,
KN1461/10, KN 1461/24, KN 1461/25, KN 1461/34, KN1461/35, KN1461/39 v k. ú.
Kozmice u Benešova. Na těchto pozemcích se nachází silnice č.III/1105, která je ve
vlastnictví Středočeského kraje a je ve správě KSÚS.
Informace z nahlížení do KN k jednotlivým pozemkům na obci nebo na stránkách
nahlizenidokn.cuzk.cz

Zastupitelstvo obce Kozmice bylo seznámeno a souhlasí s návrhem bezúplatného
převodu. Zastupitelstvo pověřilo starostku obce podpisem smlouvy o bezúplatném
převodu pozemků.

Hlasování: pro -5, proti -0, počet nehlasujících -0

2.5. KSÚS pronájem pozemku pod přechodem v obci Kozmice
Obec Kozmice požádala KSÚS o výpůjčku pozemku p.č.1409 –ostatní plocha – silnice
v k. ú. Kozmice u Benešova, jejímž výlučním vlastníkem je Středočeský kraj a správce
KSÚS z důvodu realizace stavby ,,Dopravní opatření na silnici II/110 v obci Kozmice“
Tato smlouva o výpůjčce se sjednává po dobu realizace.
Zastupitelstvo projednalo a souhlasí s návrhem smlouvy o výpůjčce. Zastupitelstvo
pověřilo starostku obce podpisem smlouvy o pronájmu pozemků pod přechodem
v obci Kozmice.
.
Hlasování: pro -5, proti -0, počet nehlasujících -0

2.6. Projednání závěrečného účtu
Zastupitelstvo obce schválilo s výhradou závěrečný účet obce Kozmice za rok 2016.
Hlasování: pro -5, proti -0, počet nehlasujících -0

2.7. Rozpočtové opatření č. 3
Příloha zápisu č. 1
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 3
Hlasování: pro -5, proti -0, počet nehlasujících -0

2.8. Žádost o projednání návrhu smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene –
připojení parc. č. 130/17 na distribuční síť spol. ČEZ, a.s.
Zastupitelstvo projednalo žádost a návrh smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene – připojení parc. č. 130/17 na distribuční síť spol. ČEZ, a.s.
Zastupitelstvo vzneslo námitky k záměru překopu komunikace a žádá o provedení
elektrického protlaku.
Hlasování: pro -5, proti -0, počet nehlasujících -0

V Kozmicích dne 26. 5. 2017

Zapsal: Radek Krupa

Ověřovatelé zápisu: Martin Papež
Luboš Sládek

Vyvěšeno dne: 2. 6. 2017
Sejmuto dne:

Helena Matoušková
starostka obce

Usnesení č. 4/2017 zastupitelstva obce Kozmice ze
dne 26. 5. 2017
3.1. Zahájení zasedání
Zasedání zahájila starostka obce Helena Matoušková přivítáním přítomných a
zjištěním, že je přítomno 5 členů, tudíž zastupitelstvo je usnášeníschopné.
3.2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zapisovatel: Martin Krupa
Ověřovatelé: Luboš Sládek, Martin Papež
3.3. Schválení programu schůze zastupitelstva konaného dne 26. 5. 2017
Zastupitelstvo schválilo program schůze konané dne 26. 5. 2017.
3.4. KSÚS bezúplatný převod pozemků – komunikace
Zastupitelstvo obce Kozmice bylo seznámeno a souhlasí s návrhem bezúplatného
Převodu. Zastupitelstvo pověřilo starostku obce podpisem smlouvy o bezúplatném
převodu pozemků
3.5. KSÚS pronájem pozemku pod přechodem v obci Kozmice
Zastupitelstvo projednalo a souhlasí s návrhem smlouvy o výpůjčce.
Zastupitelstvo pověřilo starostku obce podpisem smlouvy o pronájmů pozemků pod
přechodem v obci Kozmice.
3.6. Závěrečný účet obce Kozmice
Zastupitelstvo obce schválilo s výhradou závěrečný účet obce Kozmice za rok 2016.
3.7. Rozpočtové opatření č. 3
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 3
3.8. Žádost o projednání návrhu smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene –
připojení parc. č. 130/17 na distribuční síť spol. ČEZ, a.s.
Zastupitelstvo projednalo žádost a návrh smlouvy o smlouvě budoucí na
zřízení věcného břemene – připojení parc. č. 130/17 na distribuční síť spol. ČEZ, a.s.
Zastupitelstvo vzneslo námitky k záměru překopu komunikace a žádá o provedení el.
protlaku pod touto komunikací.

V Kozmicích dne 26. 5. 2017

Helena Matoušková
starostka obce
Vyvěšeno dne: 2. 6. 2017
Sejmuto dne:

Příloha č.1

IČO: 00232017
Opis rozpočtových opatření
Období: 5/2017
Obec Kozmice
Rozpočet v Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Su Au Uz Org Ka OdPa SpPo Zp
Změna rozpočtu Text rozpočtu
...................................................................................................................................
Popis: 3
Datum: 26.05.2017 Druh: 1
Rozpočtové opatření č.3
231 10 00000 0000 00 0000 1334 000
1 000,00 Odvody za odnětí půdy
231 10 00000 0000 00 3639 2111 000
6 000,00 Komunální služby
231 13 17928 0000 00 0000 4216 000
328 997,00 Dotace-dětské hřišt
231 10 00000 0000 00 6171 5137 000
10 000,00 DHDM-místní správa
231 10 00000 0000 00 2310 5139 000
2 000,00 Pitná voda-materiál
231 10 00000 0000 00 2212 5171 000
1 074 955,53 Opravy silnic
231 10 00000 0000 00 2321 5171 000
10 000,00 Opravy – ČOV

Celkem za č. 3:
Příjmy:
335 997,00
Výdaje: 1 096 955,53
.........................................................................................................................................
Rozdíl
Příjmy - Výdaje:
-760 958,53
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