Zápis č. 7/2017
ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice konaného dne 01. 11. 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, Luboš Sládek, František Nepraš
Omluveni: Lenka Chomická

1. Program zasedání
1.1. Zahájení zasedání
1.2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
1.3. Schválení programu schůze zastupitelstva konaného dne 1. 11. 2017
1.4. Záměr č.5/2017 směna mezi paní M.B. a obcí Kozmice
1.5. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Kozmice
1.6. Revokace usnesení č.4/2017 o schválení závěrečného účtu obce Kozmice za rok 2017
1.7. Žádost o vyjádření k plánované stavbě Kozmice – VN,TS, kNN podél pozemku ppč.
229/4
1.8. Dotaz na možný odkup objektu v Kácové Lhotě st.parc. 169 od pana L.K.
1.9. Podaná žádost na dotaci u Ministerstva pro místní rozvoj – ,,Podpora územně
plánovacích dokumentací obcí‘‘- dotační titul „ Územní plán ‘‘
1.10. Návrh řešení podomního prodeje
Nad rámec programu:
1.11. Žádost o geotermální vertikální vrt od stavebníků A. aF.V.

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: Radek Krupa
Ověřovatelé: Luboš Sládek, František Nepraš
Hlasování: pro - 6, proti - 0, počet nehlasujících – 0
2.3. Schválení programu schůze zastupitelstva konaného dne 1. 11. 2017
Zastupitelstvo schválilo program schůze konané dne 1. 11. 2017.
Hlasování: pro - 6, proti - 0, počet nehlasujících – 0
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2.4. Záměr č.5/2017směna mezi paní M.B. a obcí Kozmice
Zastupitelstvo obce Kozmice projednalo směnu pozemku dle geometrického plánu.
Záměr byl vyvěšen na úřední desce dne 16.10.2017 a sejmut dne 1.11.2017.
Rozdíl ve výměře pozemků bude vyrovnán v ceně 150,- Kč / m².
Zastupitelstvo pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro - 6, proti - 0, počet nehlasujících – 0
2.5. Zpráva o dílčím přezkoumání hospodaření obce Kozmice za rok 2017
Zastupitelstvo bylo seznámeno se zprávou o přezkoumání hospodaření obce Kozmice
za rok 2017.
2.6. Revokace usnesení č.4/2017 o schválení závěrečného účtu obce Kozmice za rok 2016
Zastupitelstvo obce Kozmice revokuje usnesení č. 4/2017 ze dne 26.05.2017 zápis
4/2017 ze dne 26.05.2017.
Závěrečný účet byl znovu projednán spolu s přezkoumáním hospodaření obce Kozmice.
Hlasování: pro - 6, proti - 0, počet nehlasujících – 0
2.7. Žádost o vyjádření k plánované stavbě Kozmice – VN,TS,kNN podél pozemku parc.č.
229/4
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s projektovou dokumentací k plánované stavbě
Kozmice – VN, TS,kNN- p.č.229_2,4;IV-12-6021823.Ze stávajícího podpěrného bodu
č.10 stávajícího nadzemního vedení VN,bude provedena odbočka nadzemním vedením
na novou jednosloupovou trafostanici. Trafostanice bude umístěna na ppč.229/4.
Z nové trafostanice povede nový podzemní kabel podél okraje ppč.229/4 do
stávajícího přípojkového pilíře č.P22,kde bude vyměněna přípojková skříň, za novou
rozpojovací.
Hlasování: pro - 5, proti - 0, počet nehlasujících – 1
2.8. Dotaz na možný odkup objektu v Kácové Lhotě st.p. 169 od pana L.K.
Zastupitelstvo obce Kozmice projednalo dotaz od pana L. K. odkup objektu parc.
st.169 v Kácové Lhotě k.ú. Kozmice u Benešova.

Hlasování: pro - 0, proti - 6, počet nehlasujících – 0

2.9. Podaná žádost o dotaci na Územní plán u Ministerstva pro místní rozvoj
Zastupitelstvo obce Kozmice projednalo podání žádosti na dotaci u MMR.
Hlasování: pro - 6, proti - 0, počet nehlasujících – 0
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2.10. Návrh řešení podomního prodeje a pochůzkového prodeje
Zastupitelstvo obce Kozmice projednalo návrh řešení zákazu podomního a
pochůzkového prodeje. Krajský úřad Středočeského kraje odbor správních
agend a krajský živnostenský úřad požádáme o poskytnutí metodické pomoci a
konzultace.
Hlasování: pro - 6, proti - 0, počet nehlasujících – 0

2.11. Žádost o geotermální vertikální vrt pro tepelné čerpadlo země -voda od stavebníků
A.a F.V.
Zastupitelstvo obce projednalo žádost od stavebníků A.a F.V. zastouený p. Z.T.
o vyjádření k projektu ,,Geotermální vertikální vrt pro tepelné čerpadlo země -voda“
na pozemku parc.č.172/44 v k.ú. Kozmice u Benešova dle předložené projektové
dokumentace.

Hlasování: pro - 1, proti - 4, počet nehlasujících – 1

V Kozmicích dne 01.11.2017

Zapsal: Radek Krupa

Helena Matoušková
starostka obce

Ověřovatelé zápisu: Luboš Sládek

František Nepraš

Vyvěšeno dne: 9. 11. 2017
Sejmuto dne:
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Usnesení č. 7/2017 zastupitelstva obce Kozmice ze
dne 1. 11. 2017
3.1. Zahájení zasedání
Zasedání zahájila starostka obce Helena Matoušková přivítáním přítomných a
zjištěním, že je přítomno 6 členů, tudíž zastupitelstvo je usnášeníschopné.

3.2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zapisovatel: Martin Krupa
Ověřovatelé: Luboš Sládek, František Nepraš

3.3. Schválení programu schůze zastupitelstva konaného dne 01. 11. 2017
Zastupitelstvo schválilo program schůze konané dne 01. 11. 2017.

3.4. Směna pozemků pod budovou hasičské zbrojnice, obecního chodníku a stávajícího
oplocení pozemku 1/1
Zastupitelstvo obce Kozmice projednalo a schvaluje směnu pozemků dle
geometrického plánu. Rozdíl ve výměře pozemků bude vyrovnán v ceně 150,- Kč / m2.
Zastupitelstvo pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.

3.5. Zpráva o dílčím přezkoumání hospodaření obce Kozmice za rok 2017
Zastupitelstvo bylo seznámeno se zprávou o dílčím přezkoumání hospodaření obce
Kozmice za rok 2017.

3.6. Revokace usnesení č.4/2017 o schválení závěrečného účtu obce Kozmice za rok 2016
Zastupitelstvo obce Kozmice revokuje usnesení č. 4/2017 ze dne 26.05.2017 zápis
4/2017 ze dne 26.05.2017. Závěrečný účet byl znovu projednán spolu s přezkoumáním
hospodaření obce za rok 2016.

3.7. Žádost o vyjádření k plánované stavbě Kozmice – VN,TS,kNN podél pozemku parc.č.
229/4
Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí se stavbou Kozmice – VN, TS, kNN podél
pozemku parc. č. 229/4 v k.ú. Kozmice u Benešova.
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3.8. Dotaz na možný odkup objektu v Kácové Lhotě st.p. 169 od pana L.K.
Zastupitelstvo obce Kozmice projednalo a neschvaluje prodej objektu v Kácové Lhotě
st.p. 169 v k.ú.Kozmice u Benešova.

3.9. Podaná žádost o dotaci na Územní plán u Ministerstva pro místní rozvoj
Zastupitelstvo obce Kozmice projednalo a schvaluje podání žádosti na dotaci u MMR.

3.10. Návrh řešení podomního prodeje
Zastupitelstvo obce Kozmice projednalo a bere na vědomí návrh řešení zákazu
podomního a pochůzkového prodeje.

3.11. Žádost o geotermální vertikální vrt pro tepelné čerpadlo země-voda od stavebníků
A. a F.V.
Zastupitelstvo obce projednalo a neschvaluje realizaci projektu ,,Geotermální
vertikální vrt pro tepelné čerpadlo země - voda“ na pozemku parc.č. 172/44
v k.ú.Kozmice u Benešova z důvodu zvýšeného rizika ohrožení podzemních vod.

V Kozmicích dne 1. 11. 2017

Helena Matoušková
starostka obce

Vyvěšeno dne: 9. 11. 2017
Sejmuto dne:
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