Zápis č. 2-2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Kozlovice
konaného dne 14. 6. 2018 v 17:00 hodin v sále hasičárny
Přítomno:
12 členů zastupitelstva
Omluven:
Kamil Pustka, Mgr. Lukáš Gola, Lumír Červenka
Jednání zastupitelstva se nezúčastnili občané obce.
Zapisovatelkou dnešního jednání určil pan starosta pracovnici obecního úřadu paní Janu Tobolovou.
Jednání zastupitelstva zahájil a řídil pan starosta. Uvítal všechny přítomné a konstatoval, že je
přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva a zastupitelstvo je schopno se usnášet.
Pro jednání zastupitelstva předložil pan starosta níže uvedený program:
1.

Kontrola usnesení a informace starosty

2.
2.1
2.2

Informace výborů
Kontrolní výbor
Finanční výbor

3.

Závěrečný účet a účetní závěrka obce za rok 2017

4.

Schválení individuálních dotací pro rok 2018

5.

Záměr prodeje pozemku parc. č. 3993/3 a části parc. č. 1992

6.

Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volby 2018

7.
7.1

Různé – diskuze
Hasičárna Měrkovice

K navrženému programu jednání nepodali členové zastupitelstva žádnou připomínku nebo
požadavek na doplnění.
18/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání.
Hlasování: 10 : 0 : 0
Volba návrhové komise
Do této komise byl navržen pan Ing. Josef Klímek a pan Ing. Jiří Tkáč
19/2018 – Zastupitelstvo obce schválilo návrhovou komisi ve složení: pan Ing. Josef Klímek a
pan Ing. Jiří Tkáč.
Hlasování: 8 : 0 : 2
Volba ověřovatelů zápisu
Na ověřovatele zápisu byla navržena paní Mgr. Hana Ulčáková a paní Bc. Lenka Nevludová.
20/2018 – Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu ve složení: paní Mgr. Hana
Ulčáková a paní Bc. Lenka Nevludová.
Hlasování: 8 : 0 : 2
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce byl vyložen k nahlédnutí na OÚ. Nebyly vzneseny
žádné připomínky, považuje se za schválený.
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A nyní k jednotlivým bodům programu:
1.
Kontrola usnesení a informace starosty
- Usnesení z minulého ZO jsou splněna.
- Minule jsme probírali možnost rekonstrukce běžecké dráhy na hřišti FC a možnost rekonstrukce
bývalých antukových kurtů. Prozatím nebyl vypsán žádný dotační titul. Na rekonstrukci antukových
kurtů bude vypracovaná PD.
- Proběhlo konkurzní řízení na nového ředitele naší příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kozlovice.
Stávající ředitelce paní Mgr. Ulčákové skončilo šestileté funkční období. Novou ředitelkou se od 1.
8. 2018 stane paní Mgr. Jaroslava Minksová.
- Probíhá realizace stavby Úpravy interiéru OÚ Kozlovice – zhotovitelem je První KEY-STAV, a.s.
Třinec. Prozatím vše probíhá bez větších komplikací. Po dokončení stavebních prací budou prostory
vybaveny nábytkem a elektronikou.
- Realizujeme novou fasádu na klubovně seniorů (svépomocí). Po dokončení plánujeme slavnostní
otevření.
- Na prázdniny chystáme realizaci projektu „Modernizace odborných učeben ZŠ Kozlovice“ –
dotace IROP. Prozatím máme dodavatele na stavební práce. Do zadávacího řízení pro výukové
vybavení se nikdo nepřihlásil a ještě další tři zadávací řízení budou vypsána.
- O prázdninách ještě chceme stihnout i realizaci místnosti pro správce SRC (tělocvičen) formou
mezipatra v nářaďovně ve velké tělocvičně, úpravu kuchyňky a instalaci ukazatele skóre do velké
tělocvičny.
- Provádějí se práce na údržbě vodovodu.
- Během posledních dvou – tří let proběhla téměř kompletní obměna techniky obce. Rádi bychom
pro občany zorganizovali den otevřených dveří naší Základny, kde bychom vše předvedli.
- V soutěži O keramickou popelnici – 4. místo, vloni 1. místo.
Během projednávání bodu 1 se dostavil Ondřej Eliáš.
21/2018 – Zastupitelstvo obce bere informace starosty na vědomí a souhlasí s nimi.
Hlasování: 11 : 0 : 0
2.
Informace výborů
2.1
Kontrolní výbor
Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení RO č. 14/2017 – 5/2018 a ZO č. 5/2017 – 1/2018.
Kontrolní výbor nemá připomínky k těmto usnesením.
2.2
Finanční výbor
Finanční výbor na svém zasedání projednal Závěrečný účet a účetní závěrku obce za rok 2017.
Seznámil se se zápisem o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kozlovice za rok 2017. Dále se
seznámil s účetní závěrkou obce za rok 2017, Inventarizační zprávou za rok 2017 a s Protokolem o
provedení veřejnoprávní kontroly za rok 2017 u Základní a Mateřské školy Kozlovice p. o.
Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu obce schválit Závěrečný účet obce Kozlovice.
22/2018 – Zastupitelstvo obce bere informace obou výborů na vědomí.
Hlasování: 11: 0 : 0
3.
Závěrečný účet a účetní závěrka obce za rok 2017
Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu, ve znění pozdějších
předpisů, byl návrh závěrečného účtu obce za rok 2017 zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu
Kozlovice a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup. Obdrželi jej všichni členové
zastupitelstva. Při projednávání závěrečného účtu je jeho součástí zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření. Přezkum hospodaření provedl Krajský úřad Moravskoslezského kraje Ostrava. Při
přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Nebyly vzneseny žádné dotazy.
23/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Kozlovice a souhlasí s celoročním
hospodařením obce za rok 2017, a to bez výhrad.
Hlasování: 11: 0 : 0

Zastupitelstvo obce Kozlovice

2-2018

Stránka 2 z 5

Na základě Vyhlášky MF ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek
některých vybraných účetních jednotek přísluší zastupitelstvu obce schvalovat účetní závěrku obce
sestavenou k rozvahovému dni (tj. 31. 12. předcházejícího roku).
Předložené povinné složky pro schvalování účetní závěrky:
- Vlastní účetní závěrka – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha.
- Zpráva o výsledku přezkoumání dle zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2017.
- Komentář k výsledku finančních kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb. za rok 2017.
- Inventarizační zpráva zpracovaná v souladu s vyhl. č. 270/2010 Sb. k 31. 12. 2017.
24/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2017. Zastupitelstvo obce
nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souvislosti s §
4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace
účetní jednotky. Předložené doklady ke schválení účetní závěrky byly zpracovány v souladu s
vyhláškou a v souladu s požadavky schvalovacího orgánu v úplnosti.
Hlasování: 11: 0 : 0
4.
4.1

Schválení individuálních dotací pro rok 2018
FC Kozlovice, z. s.

Zastupitelstvu byla předložena žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce nad 50 000 Kč. Žádost
podal FC Kozlovice, z. s. – viz příloha zápisu.
Jedná se o dotaci na energie – plyn, elektro, vodné, stočné, oprava tribuny – nátěry, banner s
názvem a logem klubu, oprava soc. zařízení – výměna WC a topného tělesa, údržba hracích ploch –
osivo, hnojiva, dosypový substrát, sečení (benzín), lajnování (latex), vybavení areálu koši na třídění
odpadu, drobný průmyslový materiál na opravy závad vzniklých provozem areálu.
25/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje individuální finanční dotaci v členění - za účelem a
výši takto:
FC Kozlovice, z. s.
Kozlovice 521, PSČ 739 47
IČ: 43963391
Účel užití dotace: Energie – plyn, elektro, vodné, stočné, oprava tribuny – nátěry, banner s
názvem a logem klubu, oprava soc. zařízení – výměna WC a topného tělesa, údržba hracích
ploch – osivo, hnojiva, dosypový substrát, sečení (benzín), lajnování (latex), vybavení areálu
koši na třídění odpadu, drobný průmyslový materiál na opravy závad vzniklých provozem
areálu.
Výše schválené dotace celkem: 130 000 Kč. Spoluúčast min. 30%.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
individuální finanční dotace.
Hlasování: 11: 0 : 0
4.2 Ski klub Kozlovice, z. s.
Zastupitelstvu byla předložena žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce nad 50 000 Kč. Žádost
podal Ski klub Kozlovice, z. s. – viz příloha zápisu.
Jedná se o dotaci na přípravu a výlohy spojené s realizací 30. ročníku mezinárodního závodu ve
skoku na lyžích Kozlovice Open 2018, výrobu sady startovacích čísel, pokrytí části nákladů na
přípravu můstku a nákup sportovního vybavení, potřeb, výcvikové tábory, domácí i mezinárodní
soutěže – doprava, ubytování, vosky, lyže, skokanské boty atd.
26/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje individuální finanční dotaci v členění - za účelem a
výši takto:
Ski klub Kozlovice, z. s.
Kozlovice 665, PSČ 739 47
IČ: 05071356
Účel užití dotace: na přípravu a výlohy spojené s realizací 30. ročníku mezinárodního závodu
ve skoku na lyžích Kozlovice Open 2018, výrobu sady startovacích čísel, pokrytí části nákladů
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na přípravu můstku a nákup sportovního vybavení, potřeb, výcvikové tábory, domácí i
mezinárodní soutěže – doprava, ubytování, vosky, lyže, skokanské boty atd.
Výše schválené dotace celkem: 70 000 Kč. Spoluúčast min. 30%.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí individuální finanční dotace.
Hlasování: 11: 0 : 0
5.
Záměr prodeje pozemku parc. č. 3993/3 a části parc. č. 1992
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost paní H. B., Palkovice o odkoupení obecního pozemku
parc. č. 3993/3 (41 m2) a části pozemku parc. č. 1992 (cca 230 m2). Zastupitelstvu byl dále
předložen zápis stavební komise, který oba pozemky popisuje vč. fotografií. Proběhla diskuze.
27/2018 - Zastupitestvo obce schvaluje záměr prodeje obecního pozemku parc. č. 3993/3 k. ú.
Kozlovice, ostatní plocha ostatní komunikace. Předběžná cena 500 Kč/m2.
Hlasování: 11: 0 : 0
28/2018 – Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje části obecního pozemku parc. č.
1992 k. ú. Kozlovice, trvalý trávní porost o rozloze cca 230 m2.
Hlasování: 11: 0 : 0
6.
Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volby 2018
Na základě zákona o obcích § 67 a § 68 stanovuje zastupitelstvo počet zastupitelů pro další volební
období. Dle zákona může u obce od 3 000 do 10 000 obyvatel zastupitelstvo stanovit 11 – 25 členů.
29/2018 - Zastupitelstvo obce stanovuje na základě zákona o obcích § 67 a § 68 pro volební
období 2018 – 2022 počet členů zastupitelstva obce Kozlovice na 15.
7.
Různé – diskuze
7.1
Hasičárna Měrkovice
V návaznosti na informaci podanou na minulém jednání zastupitelstva ohledně „hasičárny
v Měrkovicích“ byl zastupitelům předložen dopis Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových – Sdělení ke stavu prošetřování majetkoprávních vztahů ke stavbě, nacházející se,
mimo jiné, i na pozemku par. č. 4111 v katastrálním území Měrkovice a žádost o vyjádření. Dopis
je přílohou tohoto zápisu.
Dále zastupitelé obdrželi dopis, vypracovaný jako odpověď na předchozí.
Po digitalizaci katastrálního územní Měrkovice přešlo vlastnictví pozemku parc. č. 4111 a na něm
stojící budovy hasičárny v Měrkovicích na Českou republiku.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nám dopisem sdělil, že nejen pozemek, ale i
stavba hasičárny je ve vlastnictví ČR. Úřad se dotazoval u příslušných archivů v Novém Jičíně a
Frýdku-Místku. Archivy doložily doklady (rozpočty, půdorysy, záznam z inventární knihy
majetku MNV Kozlovice-Měrkovice, kronika obce apod.) Podle úřadu žádný z těchto dokumentů
jednoznačně neprokazuje vybudování stavby. Chybí např. stavební povolení a kolaudační
rozhodnutí.
Uznal, že stavba budovy byla financována ze státního rozpočtu, prostřednictvím MNV Měrkovice.
Nedošlo však k zápisu do katastru.
V případě souhlasu obce úřad provede potřebné kroky k dodatečné legalizaci stavby, její zapsání do
KN, kde vlastníkem bude ČR.
Po zapsání stavby do KN bude obec požadovat bezúplatný převod stavby do jejího vlastnictví.
Vzhledem k tomu, že budova slouží výjezdové jednotce sboru dobrovolných hasičů a podle § 22
odst. 3) Zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích by se tedy
jednalo o bezúplatný převod ve veřejném zájmu, předpokládáme, že k tomuto převodu za strany
ČR na Obec Kozlovice dojde.
30/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje další postup ve věci hasičárny Měrkovice dle návrhu
advokátní kanceláře Mgr. Pavla Szkandery (viz. příloha tohoto zápisu). Zastupitestvo obce

Zastupitelstvo obce Kozlovice

2-2018

Stránka 4 z 5

pověřuje starostu delegováním plné moci advokátní kanceláři Mgr. Pavla Szkandery pro
zastupování obce Kozlovice ve věci hasičárny Měrkovice.
Hlasování: 11: 0 : 0
Po hlasování k bodu 7.1 se dostavil Zdeněk Konečný a odešla Bc. Lenka Nevludová.
Zastupitelé se dohodli na termínu konání dalšího zastupitelstva dne 13. 9. 2018.
Jednání zastupitelstva ukončil pan starosta v 18:10 hodin a poděkoval všem za účast.

Podpis starosty:
Ing. Miroslav Tofel
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