Zápis č. 3/2018
ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice konaného dne 30. 5. 2018
v zasedací místnosti OÚ Kozmice, od 19:00 hodin
Přítomni: starostka obce Helena Matoušková, místostarostka obce Martina Posoldová
členové ZO Martin Papež, Radek Krupa, František Nepraš, Luboš Sládek
Nepřítomni: Lenka Chomická (omluvena)
Hosté: Kateřina Eichlerová, Markéta Jágrová, Monika Vávrová, Veronika Mikelová
1. Program zasedání
1.1. Zahájení zasedání.
1.2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
1.3. Schválení programu schůze zastupitelstva.
1.4. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2017.
1.5. Schválení účetní závěrky za rok 2017.
1.6. Seznámení se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kozmice za rok
2017.
1.7. Rozpočtové opatření č. 3.
1.8. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na další volební období 2018 - 2022.
1.9. Seznámení se studií odkanalizování a čištění odpadních vod a studie zásobování
pitnou vodou.
1.10. Projednání žádosti o změnu v PRVKÚK (Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území
krajů).
1.11. Kontejner na kov v Kácové Lhotě.
1.12. Výpočet všech položek vodného a stočného podle cenových předpisů pro vodné a
stočné.
1.13. Seznámení se směnou mezi obcí a M. B.
Nad rámec programu
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.

Projednání možností předškolního vzdělávání v Kozmicích.
Veřejná vyhláška č. 1/2018.
Oprava povrchů komunikací v obci Kácova Lhota, Kozmice a Rousínov.
Dopis na Městský úřad Benešov – žádost o účast na plánování destinačního
managementu.
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2.

2.1.

2.2.

Průběh zasedání podle jednotlivých bodů programu

Zahájení zasedání
Zasedání zahájila starostka obce Helena Matoušková přivítáním přítomných a
zjištěním, že je přítomno 6 (šest) členů, tudíž zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starostka zároveň předložila zastupitelstvu ke schválení výše uvedený program
zasedání.

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zapisovatel: Radek Krupa
Ověřovatelé: Luboš Sládek, Martin Papež
Hlasování:
počet hlasů pro – 6
počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

2.3.

Schválení programu schůze zastupitelstva konané dne 30. 5. 2018
Zastupitelstvo schválilo program schůze konané dne 30. 5. 2018.
Hlasování:
počet hlasů pro – 6
počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0

2.4.

Schválení závěrečného účtu obce za rok 2017.
Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet obce Kozmice za rok 2017 a to bez výhrad.
Hlasování:
počet hlasů pro – 6
počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0

2.5.

Schválení účetní závěrky za rok 2017.
Zastupitelstvo schválilo účetní závěrku obce Kozmice za rok 2017.
Hlasování:
počet hlasů pro – 6
počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0

2.6.

Seznámení se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kozmice za rok
2017.
Zastupitelstvo bylo seznámeno se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Kozmice za rok 2017.
Hlasování:
počet hlasů pro – 6
počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0

2.7.

Rozpočtové opatření č. 3.
Zastupitelstvo obce Kozmice schválilo rozpočtové opatření č. 3 viz. příloha č. 1.
Hlasování:
počet hlasů pro – 6
počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0
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2.8.

Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro další volební období 2018 - 2022.
Zastupitelstvo obce stanovilo počet členů zastupitelstva obce pro další volební
období 2018 – 2022 v počtu 7 (sedm).
Hlasování:
počet hlasů pro – 5
počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 1

2.9.

Seznámení se studií odkanalizování a čištění odpadních vod a studie zásobování
pitnou vodou.
Tyto studie ukazují možnosti řešení čištění odpadní vody a zásobování pitnou vodou
Jako nejvýhodnější se ukazuje čištění odpadní vody Varianta B - Gravitační
oddílná splašková kanalizace s lokální ČOV se zrušením stávající ČOV. Zásobování
pitnou vodou řeší dvě varianty, z níž nejvýhodnější je Varianta II – Rozšíření stávající
vodovodní sítě s využitím vlastních zdrojů vody.
Zastupitelstvo obce je pro navrhovaná řešení, která vycházejí ze zpracované
studie.
Hlasování:
počet hlasů pro – 6
počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0

2.10. Projednání žádosti o změnu v PRVKÚK (Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území
krajů).
Zastupitelstvo projednalo změnu v PRVKÚK (Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
území krajů) a souhlasí se zadáním vypracování dokumentace pro změnu PRVKÚK a
podání žádosti o změnu v PRVKÚK.
Hlasování:
počet hlasů pro – 6

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

2.11. Kontejner na kov v Kácové Lhotě.
Zastupitelstvo obce souhlasí s umístěním kontejneru na kov v Kácové Lhotě.
Hlasování:
počet hlasů pro – 6
počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0

2.12. Výpočet všech položek vodného a stočného podle cenových předpisů pro vodné a
stočné.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výpočet všech položek vodného a stočného
podle cenových předpisů pro vodné a stočné ve výši stanovené v roce 2017.
Hlasování:
počet hlasů pro – 6

počet hlasů proti – 0
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počet nehlasujících – 0

2.13. Seznámení se směnou mezi obcí a M. B.
Zastupitelstvo obce Kozmice projednalo skutečnosti k zamýšlenému záměru
z loňského roku, směna se neuskuteční z důvodu uplynutí půlroční lhůty od vyvěšení
záměru a zjištění zatížení dotyčného pozemku věcným břemenem třetí stranou.
Hlasování:
počet hlasů pro – 6
počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0
2.14. Projednání možností předškolního vzdělávání v Kozmicích.
Zastupitelstvo obce projednalo možnosti předškolního vzdělávání dětí z obce
Kozmice.
Hlasování:
počet hlasů pro – 6
počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0
2.15.

Veřejná vyhláška č. 1 /2018.
Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnou vyhlášku č. 1 /2018 o zákazu napouštění
bazénů z obecního vodovodního řadu.
počet hlasů pro – 6
počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0

2.16. Oprava povrchů komunikací v obci Kácova Lhota, Kozmice a Rousínov.
V jednotlivých částech obcí budou opraveny z asfaltového recyklátu povrchy
komunikací v celkové délce 1 600 m.

počet hlasů pro – 6

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

2.17. Dopis na Městský úřad Benešov – žádost o účast na plánování destinačního
managementu.
Zastupitelstvo obce zašle žádost o účast na plánování destinačního managementu.

V Kozmicích dne 30. 05. 2018.

Zapsal: Radek Krupa

Helena Matoušková
starostka obce

Ověřovatelé zápisu:

Luboš Sládek

Martin Papež
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Usnesení č. 3/2018 zastupitelstva obce Kozmice ze dne 30. 05. 2018
3.1.

Zahájení zasedání.
Zasedání zahájila starostka obce Helena Matoušková přivítáním přítomných a
zjištěním, že je přítomno 6 (šest) členů, tudíž zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starostka zároveň předložila zastupitelstvu ke schválení výše uvedený program
zasedání.

3.2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Zapisovatel: Radek Krupa
Ověřovatelé: Luboš Sládek, Martin Papež

3.3. Schválení programu schůze zastupitelstva konané dne 30. 5. 2018.
Zastupitelstvo schválilo program schůze konané dne 30. 5. 2018.

3.4.

Schválení závěrečného účtu obce za rok 2017.
Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet obce Kozmice za rok 2017 bez výhrad.

3.5.

Schválení účetní závěrky za rok 2017.
Zastupitelstvo schválilo účetní závěrku obce Kozmice za rok 2017.

3.6. Seznámení se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kozmice za rok
2017.
Zastupitelstvo bylo seznámeno se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Kozmice za rok 2017.
3.7. Rozpočtové opatření č. 3.
Zastupitelstvo obce Kozmice schválilo rozpočtové opatření č. 3. Příloha č. 1.
3.8. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro další volební období 2018 - 2022.
Zastupitelstvo obce stanovilo počet členů zastupitelstva obce pro další volební
období 2018 – 2022 v počtu 7(sedm).
3.9. Seznámení se studií odkanalizování a čištění odpadních vod a studie zásobování
pitnou vodou.
Zastupitelstvo se seznámilo se studií odkanalizování a čištění odpadních vod a
studií zásobování pitnou vodou.
3.10. Projednání žádosti o změnu v PRVKÚK (Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území
krajů).
Zastupitelstvo projednalo změnu v PRVKÚK (Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
území krajů) a souhlasí se zadáním vypracování dokumentace pro změnu PRVKÚK
a podání žádosti o změnu v PRVKÚK.
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3.11. Kontejner na kov v Kácové Lhotě.
Zastupitelstvo obce souhlasí s umístěním kontejneru na kov v Kácové Lhotě.
3.12. Výpočet všech položek vodného a stočného podle cenových předpisů pro vodné
stočné.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výpočet všech položek vodného a stočného podle
cenových předpisů pro vodné a stočné ve výši stanovené v roce 2017.

3.13. Seznámení se směnou mezi obcí a M. B.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
3.14. Projednání možností předškolního vzdělávání v Kozmicích
Zastupitelstvo obce projednalo možnosti předškolního vzdělávání dětí z obce
Kozmice.

3.15. Veřejná vyhláška č. 1 /2018
Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnou vyhlášku č. 1 /2018 o zákazu napouštění
bazénů z obecního vodovodního řadu.
3.16. Oprava povrchů komunikací v obci Kácova Lhota, Kozmice a Rousínov.
V jednotlivých částech obcí budou opraveny z asfaltového recyklátu povrchy
komunikací v celkové délce 1 600 m.
3.17.

Dopis na Městský úřad Benešov – žádost o účast na plánování destinačního
managementu.
Zastupitelstvo obce bere ne vědomí zaslání žádosti o účast na plánování destinačního
managementu.

V Kozmicích dne 30. 05. 2018

Helena Matoušková
starostka obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 10. 6. 2018
Sejmuto dne:
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Příloha č.1
IČO: 00232017 Opis rozpočtových opatření Období: 5/2018
Obec Kozmice Rozpočet v Kč
----------------------------------------------------------------------------------Su Au Uz Org Ka OdPa SpPo Zp Změna rozpočtu Text rozpočtu
...............................................................................
.....
Popis: 3 3 Datum: 30.05.2018 Druh: 1
|Rozpočtové opatření č.3
231 10 00000 0000 00 0000 1121 000
-61 560,00 Daň z příjmu PO
231 10 00000 0000 00 0000 1122 000
61 560,00 Daň z příjmu PO
231 10 00000 0000 00 0000 1340 000
20 000,00 Poplatky za odpady TKO
231 10 00000 0000 00 0000 1381 000
5 000,00 Daň z hazadních her
231 10 00000 0000 00 3399 5136 000
2 300,00 Knihy,tisky a pomůcky
231 10 00000 0000 00 3399 5137 000
15 779,00 Znak ovál ČR+obec
231 10 00000 0000 00 3399 5139 000
1 409,00 Nákup materiálu
231 10 00000 0000 00 3412 6121 000
280 000,00 Sportoviště
231 10 00000 0000 00 3421 6121 000
50 000,00 Dětské hřiště
231 10 00000 0000 00 3639 5166 000
40 000,00 Konzultační a právní služby
231 10 00000 0000 00 3639 5362 000
124 845,00 Poplatky odnětí půdy
231 10 00000 0000 00 3722 5137 000
15 000,00 DHDM-kontejnery na odpady
231 10 00000 0000 00 3745 5137 000
13 878,00 Křovinořez
231 10 00000 0000 00 3745 5169 000
40 000,00 Služby - veř.zel.
231 10 00000 0000 00 5512 5175 000
878,00 SDH-pohoštění
231 10 00000 0000 00 6171 5137 000
20 000,00 DHDM-veř.správa
231 10 00000 0000 00 6171 5172 000
5 917,00 Programové vybavení
231 13 17031 0000 00 0000 4116 000
135 520,00 Dotace ÚP
Celkem za č. 3: Příjmy: 160 520,00 Výdaje: 610 006,00
...............................................................................
.....
Rozdíl Příjmy - Výdaje: -449 486,00
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