Zápis č. 5/2018
ze zasedání zastupitelstva obce Kozmice konaného dne 26. 9. 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
Nepřítomni: Luboš Sládek, Lenka Chomická (omluveni)
1. Program zasedání
1.1. Zahájení zasedání.
1.2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
1.3. Schválení programu zastupitelstva.
1.4. Záměr č. 2/2018 směna pozemků pod budovou hasičské zbrojnice, obecního
chodníku a stávajícího oplocení pozemku 1/1.
1.5. Záměr č. 3/2018 o bezúplatný převod pozemků pod chodníkem v obci Kozmice od
Středočeského kraje, ve správě Krajské správy a údržby silnic do vlastnictví obce
Kozmice.
1.6. Záměr č. 4/2018 o bezúplatný převod pozemků Středočeskému kraji pod komunikací
III/1105.
1.7. Rozpočtové opatření č. 4.
1.8. Žádost o povolení napravení původního stavu – odvodnění pozemku parc. č. 15/1 v k.
ú. Kozmice u Benešova.
1.9. Projednání veřejnoprávní smlouvy mezi městem Benešov a obcí Kozmice o výkonu
úkolů policie na území obce Kozmice.
1.10. Výsledky výběrového řízení „Pronájem úsekového a okamžitého měření rychlosti“.
1.11. Projednání řešení vypořádání pozemků pod komunikací Kozmice – Kácova Lhota.
1.12. Podání žádosti na komunikaci ke hřbitovu Středočeský Fond obnovy venkova 2017 –
2020.
1.13. Zřízení MŠ v prostorách fary.
1.14. Různé.
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 (pět) členů, tudíž zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starostka zároveň předložila zastupitelstvu ke schválení výše uvedený program
zasedání.
2.2.

2.3.

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zapisovatel: Radek Krupa
Ověřovatelé: František Nepraš, Martin Papež
Hlasování:
počet hlasů pro – 5
počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

Schválení programu schůze zastupitelstva konané dne 26. 9. 2018
Zastupitelstvo schválilo program schůze konané dne 26. 9. 2018
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Hlasování:
počet hlasů pro – 5
2.4.

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

Záměr č. 3/2018 o získání bezúplatným převod pozemky pod chodníkem v obci
Kozmice od Středočeského kraje, ve správě Krajské správy a údržby silnic do
vlastnictví obce Kozmice.
Zastupitelstvo schválilo záměr č. 3/2018 o získání bezúplatným převodem pozemky
pod chodníkem v obci Kozmice od Středočeského kraje, ve správě Krajské správy a
údržby silnic do vlastnictví obce Kozmice. Převod pozemků bude proveden dle
geometrického plánu, z pozemku parc.č. 1409 bude oddělen pozemek parc.č.1409/ 8
o výměře 325 m² a z pozemku parc.č. 1411 bude oddělen pozemek parc.č.1411/2 o
výměře 33 m². Obec Kozmice podá žádost u Krajské správy a údržby silnic.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5

2.6.

počet nehlasujících – 0

Záměr č. 2/2018 směna a odkup pozemků pod budovou hasičské zbrojnice, obecního
chodníku a stávajícího oplocení pozemku 1/1.
Zastupitelstvo schválilo záměr č. 2/2018 směna a odkup pozemků pod budovou
hasičské zbrojnice, obecního chodníku a stávajícího oplocení pozemku 1/1 v k.ú.
Kozmice u Benešova dle geometrického plánu mezi obcí Kozmice a M. B.
Rozdíl výměry směňovaných pozemků bude obcí odkoupen za 150,- Kč/ m².
Cena směňovaných pozemků je 150,-Kč/m².
Hlasování:
počet hlasů pro – 5

2.5.

počet hlasů proti – 0

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

Záměr č. 4/2018 o bezúplatný převod pozemků Středočeskému kraji pod komunikací
III/1105.
Zastupitelstvo schválilo záměr č. 4/2018 o bezúplatný převod pozemků parcelních
čísel:
p.č. 1461/1

o výměře

144 m²

p.č. 1461/10 o výměře 1 975 m²
p.č. 1461/24 o výměře

21 m²

p.č. 1461/25 o výměře

190 m²

p.č. 1461/34 o výměře

728 m²

p.č.1461/35 o výměře

516 m²

p.č.1461/39 o výměře

252 m²

Středočeskému kraji pod komunikací III/1105 Kozmice – Rousínov.
Hlasování:
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počet hlasů pro – 5

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

2.7.

Rozpočtové opatření č. 4
Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č.4
Hlasování:
počet hlasů pro – 5
počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0

2.8.

Žádost o povolení napravení původního stavu – odvodnění pozemku parc. č. 15/1 v k.
ú. Kozmice u Benešova.
Zastupitelstvu byla podaná žádost o odvodnění pozemku parc. č. 15/1 v k. ú.
Kozmice u Benešova. Z důvodu nepropustného původního odvodnění. Odvod bude
řešen bezpečnostním přepadem do Kozmického potoku.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5

2.9.

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

Projednání veřejnoprávní smlouvy mezi městem Benešov a obcí Kozmice o výkonu
úkolů policie na území obce Kozmice.
Zastupitelstvo projednalo a souhlasí s veřejnoprávní smlouvou mezi městem Benešov
a obcí Kozmice o výkonu úkolů policie na území obce Kozmice.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

2.10.

Výsledky výběrového řízení „Pronájem úsekového a okamžitého měření rychlosti“.
Nejvýhodnější nabídku na pronájem úsekového a okamžitého měření rychlosti
podal účastník CAMEA TECHNOLOGY,a.s., se sídlem Kořenského 25, 621 00 Brno
Hlasování:
počet hlasů pro – 5
počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0

2.11.

Projednání vypořádání pozemků pod komunikací Kozmice – Kácova Lhota.
Zastupitelstvo obce Kozmice souhlasí s vypořádání pozemků s vlastníky pod
komunikací Kozmice – Kácova Lhota v průběhu roku 2019.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

2.12. Podání žádosti na komunikaci ke hřbitovu z Středočeský Fond obnovy venkova 2017 –
2020.
Zastupitelstvo projednalo podání žádosti na komunikaci ke hřbitovu z fondu:
Středočeský Fond obnovy venkova 2017 - 2020
Hlasování:
počet hlasů pro – 5
počet hlasů proti – 0
počet nehlasujících – 0
2.13. Zřízení MŠ v budově fary.
Zastupitelstvo bylo seznámeno s postupem příprav pro zřízení MŠ v budově fary
v Kozmicích. Mezi obcí Kozmice a Římskokatolická farnost Poříčí nad Sázavou,
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Čerčanská 31, 257 21 Poříčí nad Sázavou, bude podepsaná na začátku měsíce října
smlouva o smlouvě budoucí. Na tento záměr plánujeme zažádat o dotaci
z Integrovaného regionálního operačního programu.
V případě schválení žádosti o dotaci na projekt ,, Vybudování MŠ v Kozmicích“,která
je plánována podat v měsíci říjnu tohoto roku, se obec Kozmice zavazuje, že:
a) Zajistí předfinancování celého projektu, např. formou krátkodobého úvěru,
přičemž z dotace se obci následně vrátí 90% ze způsobilých výdajů projektu.
b) Zajistí finanční spoluúčast na tomto projektu ve výši 10% za způsobilých výdajů
projektu ( z rozpočtu obce).
c) Zajistí financování veškerých nezpůsobilých výdajů v rámci tohoto projektu
( z rozpočtu obce)
Finanční prostředky, které obec teď již vložila ( studie světla, zaměření, atd.) a vloží
z rozpočtu obce na realizaci tohoto záměru (dojde k zhodnocení majetku) budou
odečteny z nájmu (současné nájemné je 8 000,- Kč/ měsíčně)
Budoucí nájemní smlouva bude obsahovat veškeré náležitosti, stanovené v této
Smlouvě o smlouvě budoucí a bude sepsána na min. 30 let.
Hlasování:
počet hlasů pro – 5

počet hlasů proti – 0

počet nehlasujících – 0

2.14. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na akci,, Svěcení obecních
symbolů“
v měsíci září 2018 byla podaná žádost o poskytnutí dotace na akci ,,Svěcení obecních
symbolů“ z rozpočtu Středočeského kraje.

V Kozmicích dne 26. 09. 2018

Zapsal: Radek Krupa

Helena Matoušková
starostka obce

Ověřovatelé zápisu:
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Usnesení č. 5/2018 zastupitelstva obce Kozmice ze dne 26. 09. 2018

3.1.

Zahájení zasedání.
Zasedání zahájila starostka obce Helena Matoušková přivítáním přítomných a
zjištěním, že je přítomno 5 (pět) 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: František Nepraš, Martin Papež

3.3.

Schválení programu schůze zastupitelstva konané dne 26. 9. 2018.
Zastupitelstvo schválilo program schůze konané dne 26. 9. 2018.

3.4.

Záměr č. 2/2018 směnu a odkup pozemků pod budovou hasičské zbrojnice, obecního
chodníku a stávajícího oplocení pozemku 1/1.
Zastupitelstvo schválilo záměr č. 2/2018 směna a odkup pozemků pod budovou
hasičské zbrojnice, obecního chodníku a stávajícího oplocení pozemku 1/1

3.5.

Záměr č. 3/2018 o bezúplatný převod pozemků pod chodníkem v obci Kozmice od
Středočeského kraje, ve správě Krajské správy a údržby silnic do vlastnictví obce
Kozmice.
Zastupitelstvo schválilo záměr č. 3/2018 o bezúplatný převod pozemků pod
chodníkem v obci Kozmice od Středočeského kraje, ve správě Krajské správy a údržby
silnic do vlastnictví obce Kozmice

3.6.

Záměr č. 4/2018 o bezúplatný převod pozemků Středočeskému kraji pod komunikací
III/1105.
Zastupitelstvo schválilo záměr č. 4/2018 o bezúplatný převod pozemků
Středočeskému kraji pod komunikací III/1105

3.7.

Rozpočtové opatření č. 4.
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.4.
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3.8.

Žádost o povolení napravení původního stavu – odvodnění pozemku parc. č. 15/1 v k.
ú. Kozmice u Benešova.
Zastupitelstvo souhlasí s napravením původního stavu – odvodnění pozemku parc. č.
15/1 v k. ú. Kozmice u Benešova

3.9.

Projednání veřejnoprávní smlouvy mezi městem Benešov a obcí Kozmice o výkonu
úkolů policie na území obce Kozmice.
Zastupitelstvo projednalo a souhlasí s veřejnoprávní smlouvou mezi městem Benešov
a obcí Kozmice o výkonu úkolů policie na území obce Kozmice

3.10. Výsledky výběrového řízení „Pronájem úsekového a okamžitého měření rychlosti“.
Nejvýhodnější nabídku na pronájem úsekového a okamžitého měření rychlosti
podal účastník CAMEA TECHNOLOGY, a.s., se sídlem Kořenského 25, 621 00 Brno

3.11. Projednání vypořádání pozemků pod komunikací Kozmice – Kácova Lhota.
Zastupitelstvo obce Kozmice souhlasí s vypořádání pozemků pod komunikací
Kozmice – Kácova Lhota v průběhu roku 2019.

3.12. Podání žádosti na komunikaci ke hřbitovu Středočeský Fond obnovy venkova 2017 –
2020.
Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti na komunikaci ke hřbitovu z fondu:
Středočeský Fond obnovy venkova 2017 – 2020.

3.13. Zřízení MŠ v prostorách fary.
Zastupitelstvo bylo seznámeno a souhlasí s postupem příprav pro zřízení MŠ
v budově fary.
v Kozmicích. Mezi obcí Kozmice a Římskokatolická farnost Poříčí nad Sázavou,
Čerčanská 31, 257 21 Poříčí nad Sázavou, bude podepsaná na začátku měsíce října
smlouva o smlouvě budoucí. Bude podaná žádaost o dotaci
z Integrovaného regionálního operačního programu.
V případě schválení žádosti o dotaci na projekt ,, Vybudování MŠ v Kozmicích“,která
je plánována podat v měsíci říjnu tohoto roku, se obec Kozmice zavazuje, že:
a) Zajistí předfinancování celého projektu, např. formou krátkodobého úvěru,
přičemž z dotace se obci následně vrátí 90% ze způsobilých výdajů projektu.
b) Zajistí finanční spoluúčast na tomto projektu ve výši 10% za způsobilých výdajů
projektu ( z rozpočtu obce).
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c) Zajistí financování veškerých nezpůsobilých výdajů v rámci tohoto projektu
( z rozpočtu obce)
Finanční prostředky, které obec teď již vložila ( studie světla, zaměření, atd.) a vloží
z rozpočtu obce na realizaci tohoto záměru (dojde k zhodnocení majetku) budou
odečteny z nájmu (současné nájemné je 8 000,- Kč/ měsíčně)
Budoucí nájemní smlouva bude obsahovat veškeré náležitosti, stanovené v této
Smlouvě o smlouvě budoucí a bude sepsána na min. 30 let.

3.14. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na akci,, Svěcení obecních
symbolů“
Zastupitelstvo bere na vědomí s podání žádost o poskytnutí dotace na akci ,,Svěcení
obecních symbolů“ z rozpočtu Středočeského kraje.

V Kozmicích dne 26. 09. 2018

Helena Matoušková
starostka obce

Vyvěšeno dne: 5. 10. 2018
Sejmuto dne:
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PŘÍLOHA Č.1

IČO: 00232017 Opis rozpočtových opatření Období: 9/2018
Obec Kozmice Rozpočet v Kč
----------------------------------------------------------------------------------Su Au Uz Org Ka OdPa SpPo Zp Změna rozpočtu Text rozpočtu
...............................................................................
.....
Popis: 4 4 Datum: 27.09.2018 Druh: 1
Rozpočtové opatření č.4
231 10 00000 0000 00 0000 1334 000 130 000,00 FÚ-Odvody za odnětí půdy
231 10 00000 0000 00 0000 1382 000 -17 000,00 FÚ-Daň z odvodu loterií
231 10 00000 0000 00 2219 5171 000 286 000,00 Opravy komunikací
231 10 00000 0000 00 2219 6121 000 35 300,00 Komunikace-výstavba
231 10 00000 0000 00 2310 5169 000 15 000,00 Vodovod - služby
231 10 00000 0000 00 2321 5132 000
793,00 ČOV-ochranné pomůcky
231 10 00000 0000 00 2321 5171 000
2 366,00 ČOV-opravy
231 10 00000 0000 00 3111 6121 000 150 000,00 Fara-přestavba na MŠ
231 10 00000 0000 00 3399 5137 000
3 267,00 DHDM-Kultura
231 10 00000 0000 00 3399 5139 000
8 591,00 Kultura-materiál
231 10 00000 0000 00 3399 5169 000 80 000,00 Svěcení symbolů
231 10 00000 0000 00 3399 5175 000
3 000,00 Kultura-pohoštění
231 10 00000 0000 00 3635 5169 000 174 600,00 Územní plán
231 10 00000 0000 00 3639 2111 000
6 000,00 Komun.služby
231 10 00000 0000 00 3639 5169 000
7 000,00 Komunální - služby
231 10 00000 0000 00 3639 5171 000
6 350,00 Opravy a údržování
231 10 00000 0000 00 3725 2324 000 20 000,00 Odměna EKO-KOM
231 10 00000 0000 00 3745 5021 000 30 000,00 DPP-veř.zeleň
231 10 00000 0000 00 3745 5169 000 10 000,00 Veř.zeleň-služby
231 10 00000 0000 00 5512 5169 000 31 000,00 SDH-služby
231 10 00000 0000 00 6171 5137 000
5 000,00 DHDM-záložní disky
231 10 00000 0000 00 6171 5154 000
2 000,00 Elektrická energie
231 10 00000 0000 00 6171 5169 000 20 000,00 Služby-místní správa
231 10 00000 0000 00 6330 4134 000 800 000,00 Převody mezi ČNB a ČS
231 13 00000 0000 00 6330 5345 000 800 000,00 Převody mezi ČNB a ČS
Celkem za č. 4: Příjmy: 939 000,00 Výdaje: 1 670 267,00
...............................................................................
.....
Rozdíl Příjmy - Výdaje: -731 267,00
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