Zápis č. 4-2020 ze zasedání Zastupitelstva obce Kozlovice
konaného dne 17. 12. 2020 v 17:00 hodin v sále OÚ
Přítomno:
14 členů zastupitelstva, 15. se dostavil před projednáváním 1. bodu
Jednání zastupitelstva se nezúčastnil žádný občan.
Zapisovatelkou dnešního zasedání určil pan starosta pracovnici obecního úřadu paní Silvii
Borákovou.
Zasedání 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 toto řádné zasedání je navržen následující program:
1.
2.
2.1
2.2
3.
4.
5.
6.
6.1
6.2
6.3
7.
8.
9.

Kontrola usnesení a informace starosty
Informace výborů
Kontrolní výbor
Finanční výbor
Kontrola rozpočtu – rozpočtové opatření RO č. 5/2020
Rozpočtové provizorium na rok 2021
Obecně závazné vyhlášky 1 – 5/2020 o místních poplatcích
Pozemky
Záměr prodeje části pozemku parc. č. 3969/7, k. ú. Kozlovice
Záměr prodeje pozemku parc. č. 1886/1, k. ú. Kozlovice
- bod zrušen
Bezúplatný převod pozemku parc. č. st. 1153, k. ú. Kozlovice
Zhodnocení roku a příprava plánu na rok 2021
Schválení odměny uvolněným zastupitelům
Různé - diskuze

Starosta: Bod č. 6.2 je zrušen, žadatel vzal svou žádost zpět. Má někdo ze zastupitelů připomínky
k navrženému programu, přeje si ho někdo doplnit? Pokud ne, dávám hlasovat o dnešním programu
jednání zastupitelstva obce.
57/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání.
Hlasování: 14 : 0 : 0
Volba návrhové komise
Do této komise byl navržen pan Ing. Petr Pavlát a paní Bc. Lenka Nevludová.
58/2020 – Zastupitelstvo obce schválilo návrhovou komisi ve složení: pan Ing. Petr Pavlát a
paní Bc. Lenka Nevludová.
Hlasování: 12 : 0 : 2
Volba ověřovatelů zápisu
Na ověřovatele zápisu byli navrženi pan Ludvík Konečný a pan Petr Chýlek.
59/2020 – Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu ve složení: pan Ludvík Konečný a
pan Petr Chýlek .
Hlasování: 12 : 0 : 2
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce byl vyložen k nahlédnutí na OÚ. Nebyly vzneseny
žádné připomínky. V tuto chvíli ho považuji za schválený.
Do sálu vešel zastupitel Ing. arch. Václav Cviček.
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A nyní k jednotlivým bodům programu:
1.
Kontrola usnesení a informace starosty
- Usnesení z minulého ZO jsou splněna.
- minulé jednání ZO mě pověřilo jednáním se SmVaKem o možnosti budoucího odprodeje
„zbytků“ splaškové kanalizace. Tato jednání proběhla – zdá se, že odprodej bude možný.
Momentálně dáváme dohromady všechny požadované podklady (kolaudace, zaměření, kamerové
zkoušky, věcná břemena, …)
- minule projednávaná žádost o zajištění bezpečnosti provozu na komunikaci umístěné na p. č.
3905/2 k. ú. Měrkovice byla postoupena MMFM odboru dopravy. Na jejich doporučení bylo
zrealizováno vodorovné dopravní značení – vodící pruhy, máme požádáno o vodorovné dopravní
značení Pozor chodci a dále byla doporučena výstavba chodníku. Ostatní opatření z žádosti, i naše,
byla zamítnuta.
- byly dokončeny práce na úpravě prostranství před bývalou školou v Měrkovicích
- probíhají práce na projektových dokumentacích Kozlovice Náves, Nové zdravotní středisko,
Lávky a s tím spojené přeložky nn, telekom, VO + rozhlas atd. Rovněž byl zadám projekt přechodu
pro chodce, bez kterého se nové zdravotní středisko neobejde. Zadání PD Nového zdravotního
střediska bylo rozšířeno o provozovnu pošty a novou knihovnu. Stávající knihovna ve škole by se
uvolnila pro tolik potřebnou družinu. Velice vstřícně probíhají jednání s vlastníky dotčených
pozemků.
- Zrealizovali jsme stavbu „Prodloužení chodníku na parc. č. 4109/2, 4050/3 k. ú. Kozlovice“
(propojení nového mostu před OÚ a AZ). Probíhá kolaudační řízení.
- provedli jsme opravu brodu v Říčkách
- získali jsme dotaci na kompostéry pro občany. Začátkem roku proběhne výběrové řízení.
- proběhla dvě jednání s vedením MF Souznění, který každoročně probíhá i na území obce a ta ho
finančně i materiálně podporuje. Vedení festivalu nám představilo možnosti konání formou on-line
(streamování) jednotlivých vystoupení bez účasti diváků, elektronické tržiště tradičních řemeslníků,
… Rada jednomyslně konstatovala, že festival Souznění a vánoční jarmark je prioritně skvělá
příležitost pro setkávání lidí v předvánočním čase, což letos zřejmě nebude možné díky
epidemiologickým opatřením. Zamýšlené náhradní řešení nesplňuje cíl této tradiční slavnosti, a
proto se letos obec Kozlovice nebude festivalu účastnit.
- příjem žádostí ke změně č. 1 ÚP Kozlovice byl dokončen
60/2020 - Zastupitelstvo obce bere informace starosty na vědomí a souhlasí s nimi.
Hlasování: 15 : 0 : 0
2.
Informace výborů
2.1
Kontrolní výbor
Kontrolní výbor se od minulého ZO sešel jednou. Závěry z jednání jsou uvedeny v zápise, který je
přílohou tohoto zápisu. Starosta předal slovo předsedovi KV panu Pustkovi.
61/2020 - Zastupitelstvo obce bere informace kontrolního výboru a starosty na vědomí.
Hlasování: 15 : 0 : 0
2.2
Finanční výbor
Finanční výbor se od minulého ZO sešel jednou. Závěry z jednání jsou uvedeny v zápise, který je
přílohou tohoto zápisu. Starosta předal slovo předsedovi FV panu Eliášovi. FV projednal
rozpočtové opatření č. 5 a rozpočtové provizorium a doporučil je zastupitelstvu schválit. Kladně
hodnotil přebytek obecních financí. Dále se FV zabýval obecně závaznými vyhláškami, doporučuje
je schválit a poplatky za odpady a pobyt navýšit, jsou poddimenzované. Dále navrhuje schválit za
nadstandardní práci starostovi a místostarostovi mimořádnou odměnu.
62/2020 - Zastupitelstvo obce bere informace finančního výboru na vědomí.
Hlasování: 15 : 0 : 0
3.

Kontrola rozpočtu - rozpočtové opatření RO č. 5/2020
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Zastupitelstvu bylo předloženo plnění rozpočtu obce k 30. 11. 2020 a návrh rozpočtového opatření
č. 5. Starosta jednotlivé změny vysvětlil. Hospodaření obce skončí (při započítání rezerv z minulých
let) přebytkem cca 54 mil. Kč.
63/2020 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí plnění rozpočtu k 30. 11. 2020 a schvaluje
rozpočtové opatření RO č. 5/2020 v celkové výši -605.090 Kč – viz příloha zápisu.
Hlasování: 15 : 0 : 0
Vzhledem k tomu, že další jednání ZO už do konce roku nebude, a ještě nejsou známy všechny
podklady pro ev. závěrečné rozpočtové opatření, bylo by vhodné, aby byla rada do konce roku
pověřena úpravami rozpočtu v plném rozsahu. Podobně tomu bylo i v roce minulém.
64/2020 - Zastupitelstvo obce dočasně pověřuje radu obce prováděním rozpočtových opatření
rozpočtu 2020 v plném rozsahu. Toto pověření platí do 31. 12. 2020.
Hlasování: 15 : 0 : 0
4.
Rozpočtové provizorium na rok 2021
Do doby schválení rozpočtu obce na rok 2021 (prozatím nemáme k dispozici dostatek přesných
podkladů) bude obec hospodařit podle rozpočtového provizoria – viz § 13 zákona č. 250/2000 Sb. o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Rozpočtové provizorium na rok 2021 je navrženo na
základě zkušeností ve výši 14 mil. Kč – běžný provoz obce – mzdy, energie, plyn, PHM, údržba
MK, neinvestiční výdaje, investiční výdaje, provoz příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kozlovice, …
Rozpočet na rok 2021 bude předložen ke schválení v prvním čtvrtletí.
65/2020 - Zastupitelstvo schvaluje předložené rozpočtové provizorium obce na rok 2021 ve
výši 14 mil. Kč, viz příloha zápisu.
Hlasování: 15 : 0 : 0
5.
Obecně závazné vyhlášky 1 – 5/2020 o místních poplatcích
Zastupitelům byla předložena tabulka uvádějící množství vyprodukovaných odpadů v obci
v návaznosti na náklady a příjmy.
Jak je patrné (a ví se to), obec na odpadovém hospodářství dlouhodobě prodělává v průměru cca
750 tis. Kč ročně (statistika vedena od r. 2007). Jinými slovy odpadové hospodářství je dotované
z obecního rozpočtu. Poplatek za odpad (popelnice) u nás činí 492 Kč/osobu/rok. Jeho výše nebyla
změněna od roku 2011. Dne 1. 12. 2020 schválila poslanecké sněmovna nový Zákon O odpadech,
který tuto ztrátu ještě navýší. Je proto žádoucí poplatek navýšit a ztrátu snížit. Maximálně možná
výše dle nového zákona je 1.200 Kč/osoba/rok. Proběhla diskuze, ze které vzešla nutnost navýšit
tento poplatek, zastupitelé určili novou výši poplatku za odpady ve výši 600 Kč/osobu/rok.
Poplatek ze psa byl po diskuzi navýšen na 120 Kč/psa/rok.
V loňském roce byl zaveden poplatek z pobytu, jehož výši jsme stanovili na 21 Kč/os/den. Tento
poplatek platí především turisté ubytovaní v obci. Od letošního roku je maximální možná výše
tohoto poplatku 50 Kč. Zastupitelé určili novou výši poplatku ve výši 50 Kč/osobu/den.
V současné době máme pro všechny místní poplatky jednu vyhlášku. S ohledem na časté změny
zákonů Ministerstvo vnitra již nadále nechce schvalovat souhrnné vyhlášky na všechny místní
poplatky, proto musí být schváleny jednotlivě.
U poplatku ze vstupného a veřejného prostranství se změny nenavrhují.
66/2020 - Zastupitelstvo obce vydává podle ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů –
viz. příloha zápisu
Hlasování: 15 : 0 : 0
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67/2020 - Zastupitelstvo obce vydává podle ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020 o místním poplatku ze psů – viz. příloha zápisu
Hlasování: 15 : 0 : 0
68/2020 - Zastupitelstvo obce vydává podle ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020 o místním poplatku z pobytu– viz. příloha zápisu
Hlasování: 15 : 0 : 0
69/2020 - Zastupitelstvo obce vydává podle ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích obecně závaznou vyhlášku č. 4/2020 o místním poplatku ze vstupného – viz. příloha
zápisu
Hlasování: 15 : 0 : 0
70/2020 - Zastupitelstvo obce vydává podle ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích obecně závaznou vyhlášku č. 5/2020 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství – viz. příloha zápisu
Hlasování: 15 : 0 : 0
6.
Pozemky
6.1
Záměr prodeje části pozemku parc. č. 3969/7, k. ú. Kozlovice
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost p. N. o odkoupení části obecního pozemku parc. č.
3969/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 70 m2, k. ú. Kozlovice, viz příloha zápisu.
71/2020 - Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje části obecního pozemku parc. č.
3969/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 70 m2 k. ú. a obec Kozlovice.
Hlasování: 14 : 0 : 1
6.2
Záměr prodeje pozemku parc. č. 1886/1, k. ú. Kozlovice – tento bod ZRUŠEN
Žadatel vzal žádost zpět. K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.
6.3
Bezúplatný převod pozemku parc. č. st. 1153, k. ú. Kozlovice
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh Smlouvy o bezúplatném převodu pozemku parc. č. st. 1153
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 40 m2, k. ú. Kozlovice, zapsaného na LV č. 10 002 (pozemek
pod klubovnou Ski klubu v areálu skokanských můstků) ve vlastnictví státu. Pozemek již máme
v nájmu.
72/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemku parc. č. st. 1153
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 40 m2, k. ú. Kozlovice, zapsaného na LV č. 10 002
z vlastnictví České republiky, zastoupené Státním pozemkovým úřadem, do vlastnictví obce
Kozlovice okr. Frýdek-Místek.
Hlasování: 15 : 0 : 0
7.
Zhodnocení roku a příprava plánu na rok 2021
Starosta zhodnotil provedené akce v roce 2020 (jejich seznam viz příloha) a nastínil plán na rok
2021. Tento plán bude ještě upřesněn a zohledněn v návrhu rozpočtu.
73/2020 - Zastupitelstvo obce bere zhodnocení roku 2020 a plán na r. 2021 na vědomí.
Hlasování: 15 : 0 : 0
8.
Schválení odměny uvolněným zastupitelům
Na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) § 76 odst. 1 a 2 může zastupitelstvo
obce starostovi a místostarostovi schválit mimořádnou odměnu do výše dvojnásobku nárokové
odměny za měsíc za výkon funkce starosty - místostarosty dle přílohy nařízení vlády č. 318/2017
Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků.
Zastupitelé se jednohlasně připojili k návrhu FV o schválení odměny a navrhli dvojnásobek
nárokové části odměny.
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74/2020 - Zastupitelstvo obce v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) §
76 odst. 1 a 2 schvaluje starostovi obce mimořádnou odměnu ve výši dvojnásobku nárokové
odměny za měsíc za výkon funkce starosty dle přílohy nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši
odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Odměna se schvaluje za splnění
(plnění) významných úkolů a přínosných aktivit pro obec, spočívajících v zabezpečení
provozu obecní internetové sítě kozlovice.net, za zabezpečení provozu obecního vodovodu a
splaškové kanalizace, získání dotace na projekt Efektivní komunikace obcí a Kompostéry pro
občany a dále za práce na strategických studiích Kozlovice střed obce a Areál sportu
Kozlovice.
Hlasování: 14 : 0 : 1
75/2020 - Zastupitelstvo obce v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) §
76 odst. 1 a 2 schvaluje místostarostovi obce mimořádnou odměnu ve výši dvojnásobku
nárokové odměny za měsíc za výkon funkce místostarosty dle přílohy nařízení vlády č.
318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Odměna se
schvaluje za splnění (plnění) významných úkolů obce spočívajících v zabezpečení provozu
obecního vodovodu a splaškové kanalizace, zabezpečení realizace chodníků v urnovén háji na
hřbitově, revitalizace prostoru před bývalou školou v Měrkovicích a betonové průmyslové
podlahy na Základně.
Hlasování: 14 : 0 : 1
9.
Různé - diskuze
9.1
Na prvním jednání v letošním roce zastupitelstvo vzalo na vědomí záměr FC Kozlovice na
opravu zastřešení vstupu a zpevněných ploch vč. schodiště k WC v areálu fotbalového hřiště a
žádost o spolufinancování. Momentálně probíhá stavební řízení. Zastupitelé obdrželi kompletní
dokumentaci vč. aktualizované nabídky, která činí 784.599,50 Kč bez DPH. Vedení FC nás žádá o
vyjádření, zda a jak tento záměr podpoříme.
V posledních letech (2014 – 2020) byly FC poskytnuty dotace ve výši cca 3,5 mil. Kč. V tomto
případě se opět jedná o opravu majetku ve vlastnictví spolku. Proběhla diskuze, ze které jasně
vyplynula vůle zastupitelstva akci finančně podpořit, ale ne ve 100 %. Bude požadováno
spolufinancování. První návrh na poskytnutí dotace ve výši 800 tis. Kč (spolufinancování 20 %)
schválený nebyl. Prošel až druhý návrh ve znění poskytnutí individuální dotace ve výši 700 tis. Kč,
maximálně však do výše 70 % uznatelných nákladů. O této nabídce bude FC informován, podá
oficiální žádost, kterou pak následně schválí ZO.
9.2
Zastupitelé obdrželi v podkladech dopis p. P. Vzhledem k tomu, že dopis je plný urážek,
sprostých slov a je špatně čitelný, zastupitelé jej odmítli jakkoliv komentovat.
Jednání zastupitelstva ukončil pan starosta v 19:30 hodin, poděkoval zastupitelům za účast a práci
v letošním roce a popřál všem klidné Vánoce.

Podpis starosty:
Ing. Miroslav Tofel

Podpisy ověřovatelů zápisu:
Ludvík Konečný
Petr Chýlek

Zápis vyhotoven dne: 21. 12. 2020
Zapsala: Silvie Boráková
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