Zápis č. 1-2020 ze zasedání Zastupitelstva obce Kozlovice
konaného dne 12. 3. 2020 v 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ
Přítomno:
12 členů zastupitelstva
Omluveni:
Hana Ulčáková, Štěpán Pustka, Tomáš Nezhoda
Jednání zastupitelstva se zúčastnili 3 zástupci FC Kozlovice.
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.
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
5.
6.
6.
7.
7.1
7.2

Kontrola usnesení a informace starosty
Informace výborů
Kontrolní výbor
Finanční výbor
Rozpočet obce na rok 2020
Pozemky
Nákup pozemku parc. č. 1031/2
Prodej pozemků
Prodej pozemku parc. č. 3960/6 a 3960/7
Prodej části pozemku parc. č. 3956/1 (3956/13)
Prodej části pozemku parc. č. 3956/1 (3956/12)
Prodej části pozemku parc. č. 3956/1 (3956/11)
Směny pozemků
Směna části pozemků parc. č. 3956/1, 1041 za 1028/17 a část 926/27 a 926/31
Směna pozemku parc. č. 1096/4, části 3950 a 1200/29 za 3953/7 a 801/21
Směna pozemků parc. č. 3960/8 za 4250, 1037/2 a 1037/3
Zpráva o uplatňování územního plánu Kozlovice
OZV 1/2020 k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů - zrušeno
Stanovení odměn neuvolněných členů zastupitelstva
Různé
FC Kozlovice – představení projektu Oprava zastřešení vstupu, zpevněných ploch vč.
schodiště k WC (žádost o dotaci)
Zpravodaj – p. Ulčáková

Má někdo ze zastupitelů připomínky k navrženému programu, přeje si ho někdo doplnit? Pokud ne,
dávám hlasovat o dnešním programu jednání zastupitelstva obce.
1/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání.
Hlasování: 11 : 0 : 0
Volba návrhové komise
Do této komise byl navržen pan Petr Pavlát a paní Lenka Nevludová.
2/2020 – Zastupitelstvo obce schválilo návrhovou komisi ve složení: pan Petr Pavlát a paní
Lenka Nevludová.
Hlasování: 9 : 0 : 2
Do zasedací místnosti vešel zastupitel Václav Cviček.
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Volba ověřovatelů zápisu
Na ověřovatele zápisu byl navržen pan Ludvík Konečný a pan Václav Holub.
3/2020 – Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu ve složení: pan Ludvík Konečný a
pan Václav Holub.
Hlasování: 10 : 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.
A nyní k jednotlivým bodům programu:
1.
Kontrola usnesení a informace starosty
- Usnesení z minulého ZO jsou splněna mimo:
Není zesmluvněné řešení trasy pro pěší v úseku točna – Peterek (petice lávka).
Prozatím neproběhly všechny prodeje pozemků bývalých „lesáckých“ bytovek. Kupní smlouvu
prozatím nepodepsali C. a pan S. navíc zpochybňuje naše vlastnictví prodávaných pozemků.
Starosta podal tyto hlavní informace (ostatní viz zápisy rady):
- Na základě výběrových řízení byly podepsány SoD na realizaci akce Modernizace tenisových
kurtů v Kozlovicích a akce Provedení betonové průmyslové podlahy v objektu č. p. 206.
- Před dokončením je studie Areál sportu Kozlovice i studie Střed obce. Proběhlo několik
pracovních schůzek, kterých se účastnili někteří zastupitelé (pozváni byli vždy všichni).
- V nejbližší době se začne realizovat oprava chodníku v urnovém háji na hřbitově.
- Rada schválila převod volných finančních prostředků obce ve výši cca 20 mil. Kč na roční
termínovaný vklad u ČSOB a. s. (prozatím neproběhlo). Současná světová situace kolem
koronaviru má vliv i na finanční sektor a kdo ví, co bude dále. Navrhnu radě, abychom vklad
prozatím nerealizovali. Jsem velice rád, že ZO před časem neodsouhlasilo vložení volných
finančních prostředků do investičních fondů (před kterým jsem varoval) – už bychom možná byli
v mínusu.
- Byli jsme úspěšní s žádostí o dotaci Efektivní komunikace a řízení obcí Palkovice, Kozlovice,
Hukvaldy a Sviadnov z Operačního programu Zaměstnanost (cca 2,7 mil. Kč).
- Koronavirus – školka – kopírujeme nařízení vlády a školku nezavíráme.
4/2020 - Zastupitelstvo obce bere informace starosty na vědomí a souhlasí s nimi.
Hlasování: 12 : 0 : 0
2.
Informace výborů
2.1
Kontrolní výbor
Zápis z jednání KV obdrželi zastupitelé v podkladech. V bodu 4 Různé zápisu byly uvedeny
pochybnosti a dotazy ohledně obecní WiFi sítě kozlovice.net. Starosta odkázal na zápis jednání ZO
ze dne 21. 9. 2017 bod 3 a následný článek ve Zpravodaji 4/2017, kde byla celá problematika
podrobně vysvětlena a probrána. Od té doby se nic podstatného nezměnilo. Počet připojených stanic
je stále okolo 700 (což je využití pro cca 2.000 občanů) a připojují se další. Někteří uživatelé
bohužel stále nechtějí pochopit, že WiFi připojení vyžaduje přiměřenou vzdálenost a především
přímou viditelnost, což každý nemá a v tom případě to nefunguje. Dále neustále vysvětlujeme, že
původní připojení na 2,4 GHz je již v současné době zcela nevyhovující (obrovské zarušení, pomalá
rychlost) a je potřeba přejít na 5 GHz (nové zařízení). Naše síť není rozhodně „za zenitem“ a stále
se modernizuje. Stát elektronizuje státní správu, ale pro levné, dostupné a bezproblémové připojení
občanů k internetu toho mnoho neudělal. Komerční připojení dnes stojí cca 400 - 500 Kč/měsíc (s
omezenými daty). Kdyby všichni celých 14 let, po kterých již náš internet provozujeme, platili tuto
částku komerčnímu poskytovateli, zaplatili bychom neuvěřitelných cca 47 milionů Kč. Tyto peníze
zůstaly našim občanům v „kapsách“! Žádná dotace není spravedlivá a není pro všechny – někdo
využívá internet, někdo MHD, někdo má možnost připojení na kanalizaci nebo vodovod a jiný ne.
Ve schváleném Programu rozvoje obce je uvedené - Obecní internetovou síť kozlovice.net nadále
udržovat a postupně modernizovat (síť nebude nikdy vysokorychlostní).
5/2020 - Zastupitelstvo obce bere zápis kontrolního výboru a informace starosty na vědomí.
Zastupitelstvo obce Kozlovice
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Hlasování: 12 : 0 : 0
2.2
Finanční výbor
Starosta předal slovo předsedovi finančního výboru.
Finanční výbor zasedal dne 9. 3. 2020 a projednal Návrh rozpočtu obce Kozlovice na rok 2020. FV
doporučuje zastupitelstvu obce schválit Návrh rozpočtu obce Kozlovice na rok 2020. Dále
projednal zvýšení měsíční odměny neuvolněných zastupitelů obce Kozlovice dle nařízení vlády č.
338/2019 Sb. a doporučuje zastupitelstvu schválit zvýšení odměn od 1. 4. 2020 ve výši dle nařízení
vlády.
6/2020 - Zastupitelstvo obce bere zápis finančního výboru na vědomí.
Hlasování: 12 : 0 : 0
3.
Rozpočet obce na rok 2020
Pravidla pro sestavování a schvalování rozpočtu jsou dána zákonem č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo obce
schvaluje závazné ukazatele – je předloženo paragrafové znění. Po schválení rozpočtu bude
provedeno jeho rozpracování podle podrobné rozpočtové skladby.
Návrh rozpočtu byl řádně zveřejněn na úřední desce i elektronické úřední desce od 25. 2. dosud,
obdrželi ho všichni členové zastupitelstva v podkladech.
Při sestavování rozpočtu se vychází ze zkušeností z minulých let, rozpočtového výhledu a dále
rozpočet zohledňuje práce, které jsou v návrhu uvedeny – plán práce.
Návrh rozpočtu byl projednán v radě obce i na finančním výboru, který doporučuje jeho schválení.
Z řad občanů ani zastupitelů jsme neobdrželi žádnou připomínku nebo návrh na změnu.
7/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje přebytkový rozpočet obce na rok 2020 v celkové výši
110.698.200 Kč, viz příloha zápisu.
Hlasování: 12 : 0 : 0
8/2020 - Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce schvalováním rozpočtových opatření do výše
1 mil. Kč v jednotlivém případě (u jednotlivé položky nebo paragrafu). Přesuny mezi třídou 5
a 6 v plné výši.
Hlasování: 12 : 0 : 0
4.
Pozemky
4.1
Nákup pozemku parc. č. 1031/2
Obec by měla přistoupit ke koupi pozemku parc. č. 1031/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 90 m2 v lokalitě Drážky, k. ú. Kozlovice, zapsaného na LV č. 1509, aby pozemek pod
místní komunikaci patřil obci. Pozemek, který byl odměřen Geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 3200-68/2019 ze dne 29. 11. 2019 patří paní H. E., Kozlovice xxx. Cena dle
zastupitelstvem schválené metodické pomůcky 120 Kč/ m2. Paní E. souhlasí.
9/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku parc. č. 1031/2, ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 90 m2, který byl odměřen Geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 3200-68/2019 ze dne 29. 11. 2019 a je zapsán u Katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, na LV č. 1509, v obci Kozlovice,
k. ú. Kozlovice od paní H. E., Kozlovice xxx. Cena 120 Kč/m2.
Hlasování: 12 : 0 : 0
4.2
Prodej pozemků
4.2.1 Prodej pozemku parc. č. 3960/6 a 3960/7
Rada schválila záměr prodeje obecních pozemků parc. č. 3960/6, ostatní plocha, neplodná půda o
výměře 83 m2 a pozemku parc. č. 3960/7, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 24 m2, k. ú. a
obec Kozlovice. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen na úřední desce. Tuto žádost podala H. E.,
Kozlovice xxx. Cena dle zastupitelstvem schválené metodické pomůcky 120 Kč/ m2.
10/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc. č. 3960/6, ostatní plocha,
neplodná půda o výměře 83 m2 a pozemku parc. č. 3960/7, ostatní plocha, neplodná půda o
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výměře 24 m2 a jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální
pracoviště Frýdek-Místek, na LV č. 1, v obci Kozlovice, k. ú. Kozlovice, paní H. E., Kozlovice
xxx. Cena je stanovena na 120 Kč/m2.
Hlasování: 12 : 0 : 0
4.2.2 Prodej části pozemku parc. č. 3956/1 (3956/13)
Rada schválila záměr prodeje části obecního pozemku parc. č. 3956/1, ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře cca 55 m2, k. ú. a obec Kozlovice. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen na
úřední desce. Tuto žádost podali manželé Š. a V. P., Kozlovice xxx. Geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 3221-99/2019 ze dne 6. 12. 2019 byl nově vyměřen pozemek parc. č.
3956/13, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 55 m2. Cena dle zastupitelstvem schválené
metodické pomůcky 120 Kč/ m2.
11/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc. č. 3956/13, ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 55 m2, který byl odměřen Geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 3221-99/2019 ze dne 6. 12. 2019 a je zapsán u Katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, na LV č. 1, v obci Kozlovice, k.
ú. Kozlovice, manželům Š. a V. P., Kozlovice xxx. Cena je stanovena na 120 Kč/m2.
Hlasování: 12 : 0 : 0
4.2.3 Prodej části pozemku parc. č. 3956/1 (3956/12)
Rada schválila záměr prodeje části obecního pozemku parc. č. 3956/1, ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře cca 11 m2, k. ú. a obec Kozlovice. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen na
úřední desce. Tuto žádost podali manželé K. a M. P., Kozlovice xxx. Geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 3221-99/2019 ze dne 6. 12. 2019 byl nově vyměřen pozemek parc. č.
3956/12, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 11 m2. Cena dle zastupitelstvem schválené
metodické pomůcky 120 Kč/ m2.
12/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc. č. 3956/12, ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 11 m2, který byl odměřen Geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 3221-99/2019 ze dne 6. 12. 2019 a je zapsán u Katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, na LV č. 1, v obci Kozlovice, k.
ú. Kozlovice, manželům K. a M. P., Kozlovice xxx. Cena je stanovena na 120 Kč/m2.
Hlasování: 12 : 0 : 0
4.2.4 Prodej části pozemku parc. č. 3956/1 (3956/11)
Rada schválila záměr prodeje části obecního pozemku parc. č. 3956/1, ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře cca 23 m2, k. ú. a obec Kozlovice. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen na
úřední desce. Tuto žádost podali manželé J. a M. K., Kozlovice xxx. Geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 3221-99/2019 ze dne 6. 12. 2019 byl nově vyměřen pozemek parc. č.
3956/11, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 23 m2. Cena dle zastupitelstvem schválené
metodické pomůcky 120 Kč/ m2.
13/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc. č. 3956/11, ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 23 m2, který byl odměřen Geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 3221-99/2019 ze dne 6. 12. 2019 a je zapsán u Katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, na LV č. 1, v obci Kozlovice, k.
ú. Kozlovice, manželům J. a M. K., Kozlovice xxx. Cena je stanovena na 120 Kč/m2.
Hlasování: 12 : 0 : 0
4.3
Směny pozemků
4.3.1 Směna části pozemků parc. č. 3956/1, 1041 za 1028/17 a část 926/27 a 926/31
Rada schválila záměr směny pozemků mezi obcí a panem J. J.. Záměr směny byl řádně vyvěšen na
úřední desce. Předmětem směny ze strany obce jsou dle geometrického plánu pro rozdělení
pozemku č. 3216-66/2019 ze dne 13. 12. 2019 pozemek parc. č. 3956/10, ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 144 m2 a pozemek parc. č. 1041/3, orná půda o výměře 588 m2 a ze strany
pana J. pozemky parc. č. 1028/17, trvalý travní porost o výměře 205 m2 a parc. č. 926/46, orná půda
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o výměře 527 m2 (složená z dílu „a“ o výměře 503 m2 a dílu „b“ o výměře 24 m2), vše k. ú. a obec
Kozlovice. Hodnota pozemku parc. č. 1028/17 je pro daňové účely stanovena na 40 Kč/m2, hodnota
pozemku parc. č. 926/46 je pro daňové účely stanovena na 40 Kč/m2.
14/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemků. Předmětem směny ze strany obce
jsou dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 3216-66/2019 ze dne 13. 12. 2019
pozemek parc. č. 3956/10, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 144 m 2 a pozemek
parc. č. 1041/3, orná půda o výměře 588 m2 a ze strany pana J. pozemky parc. č. 1028/17,
trvalý travní porost o výměře 205 m2 a parc. č. 926/46, orná půda o výměře 527 m2 (složená
z dílu „a“ o výměře 503 m2 a dílu „b“ o výměře 24 m2), vše k. ú. a obec Kozlovice. Hodnota
pozemku parc. č. 1028/17 je pro daňové účely stanovena na 40 Kč/m2, hodnota pozemku parc.
č. 926/46 je pro daňové účely stanovena na 40 Kč/m2.
Hlasování: 12 : 0 : 0
4.3.2 Směna pozemku parc. č. 1096/4, části 3950 a 1200/29 za 3953/7 a 801/21
Na minulém zastupitelstvu byl schválen záměr směny pozemků mezi obcí a panem T. Záměr směny
byl řádně vyvěšen na úřední desce. Předmětem směny ze strany obce jsou dle geometrického plánu
pro rozdělení č. 3233-8/2020 ze dne 20. 2. 2020 pozemek parc. č. 3950/2, ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 374 m2 a pozemek parc. č. 1200/48, orná půda o výměře 606 m2 ; a pozemek
parc. č. 1096/4, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 261 m2 a ze strany pana T. pozemky parc.
č. 3953/7, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 338 m2 a parc. č. 801/21, ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 903 m2, vše k. ú. a obec Kozlovice. Hodnota pozemku parc. č.
1096/4 je pro daňové účely stanovena na 40 Kč/m2, hodnota pozemku parc. č. 3950/2 je pro daňové
účely stanovena na 120 Kč/m2 a 1200/48 je pro daňové účely stanovena na 40 Kč/m2.
15/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemků. Předmětem směny ze strany obce
jsou dle geometrického plánu pro rozdělení č. 3233-8/2020 ze dne 20. 2. 2020 pozemek parc. č.
3950/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 374 m2 a pozemek parc. č. 1200/48, orná
půda o výměře 606 m2; a pozemek parc. č. 1096/4, ostatní plocha, neplodná půda o výměře
261 m2 a ze strany pana T. pozemky parc. č. 3953/7, ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 338 m2 a parc. č. 801/21, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 903 m2, vše k.
ú. a obec Kozlovice. Hodnota pozemku parc. č. 1096/4 je pro daňové účely stanovena na 40
Kč/m2, hodnota pozemku parc. č. 3950/2 je pro daňové účely stanovena na 120 Kč/m2 a
1200/48 je pro daňové účely stanovena na 40 Kč/m2.
Hlasování: 12 : 0 : 0
4.3.3 Směna pozemků parc. č. 3960/8 za 4250, 1037/2 a 1037/3
Na minulém zastupitelstvu byl schválen záměr směny pozemků mezi obcí a panem Č.. Záměr
směny byl řádně vyvěšen na úřední desce. Předmětem směny ze strany obce je dle geometrického
plánu pro rozdělení č. 3218-92/2019 ze dne 18. 11. 2019 pozemek parc. č. 3960/8, ostatní plocha,
neplodná půda o výměře 81 m2 a ze strany pana Č. pozemky parc. č. 4250, ostatní plocha, neplodná
půda o výměře 133 m2, parc. č. 1037/2, zahrada o výměře 4 m2 a parc. č. 1037/3, zahrada o
výměře 18 m2, vše k. ú. a obec Kozlovice. Hodnota pozemku parc. č. 4250 je pro daňové účely
stanovena na 40 Kč/m2, hodnota pozemku parc. č. 1037/2 je pro daňové účely stanovena na 40
Kč/m2 a 1037/3 je pro daňové účely stanovena na 40 Kč/m2.
16/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemků. Předmětem směny ze strany obce je
dle geometrického plánu pro rozdělení č. 3218-92/2019 ze dne 18. 11. 2019 pozemek parc. č.
3960/8, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 81 m2 a ze strany pana Č. pozemky parc. č.
4250, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 133 m2, parc. č. 1037/2, zahrada o výměře 4
m2 a parc. č. 1037/3, zahrada o výměře 18 m2, vše k. ú. a obec Kozlovice. Hodnota pozemku
parc. č. 4250 je pro daňové účely stanovena na 40 Kč/m2, hodnota pozemku parc. č. 1037/2 je
pro daňové účely stanovena na 40 Kč/m2 a 1037/3 je pro daňové účely stanovena na 40 Kč/m2.
Hlasování: 12 : 0 : 0
5.
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Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního
rozvoje, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, předkládá podle § 55 odst. 1 stavebního zákona a § 15 vyhlášky č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti předkládá zastupitelstvu obce Návrh zprávy o uplatňování
Územního plánu Kozlovice 2015 – 2019.
Tento návrh zprávy za uplynulé období (2015-2019) byl ve smyslu § 55 odst. 1 a 47 odst. 2
stavebního zákona před jeho předložením ke schválení Zastupitelstvu obce Kozlovice projednán s
dotčenými orgány, sousedními obcemi, krajským úřadem a veřejností.
Součástí „Zprávy“ o uplatňování ÚP Kozlovice jsou i Pokyny pro zpracování návrhu změny č. 1
územního plánu, který musí obec udělat.
17/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o uplatňování Územního plánu Kozlovice 2015
– 2019 předloženou Magistrátem města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a
stavebního řádu, oddělení územního rozvoje.
Hlasování: 12 : 0 : 0
6.
OZV 1/2020 k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů
Tento bod byl z programu zasedání zastupitelstva vypuštěn.
6.
Stanovení odměn neuvolněných členů zastupitelstva
Zastupitelstvu obce Kozlovice byl předložen návrh na výši odměn neuvolněných členů
zastupitelstva dle novely Nařízení vlády č. 318/2017. Jedná se o stanovení maximální výše odměny
u jednotlivých funkcí neuvolněných zastupitelů. Novela nařízení vlády vyšla ve Sbírce zákonů pod
č. 338/2019 Sb. Na základě FV přijalo zastupitelstvo následující usnesení.
18/2020 - Zastupitelstvo obce Kozlovice stanovuje (v souladu s NV č. 338/2019) svým
neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách:
Člen rady
7.954 Kč
Předseda výboru
3.978 Kč
Člen výboru
3.314 Kč
Člen zastupitelstva bez dalších funkcí
1.989 Kč
Odměna bude poskytována od 1. 4. 2020. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný
mandát člena zastupitelstva bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě
budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do
příslušné funkce.
Hlasování: 12 : 0 : 0
Různé
FC Kozlovice – představení projektu Oprava zastřešení vstupu a zpevněných ploch vč.
schodiště k WC (žádost o dotaci)
ZO byl v podkladech předložen záměr (projekt) FC Kozlovice realizovat Opravu zastřešení vstupu
a zpevněných ploch vč. schodiště k WC v areálu fotbalového hřiště. Projekt představil zástupce FC
pan H. Popsal stávající „zubožený“ stav a návrh opravy. Práce, které by členové FC zvládli, budou
provedeny svépomocí, ostatní musí provést odborná firma. Předpokládaný termín realizace je
podzim 2020.
Vzhledem k tomu, že se bude jednat o akci finančně náročnou (odhad cca 700 tis. Kč), kterou FC
není schopný uhradit ze svých zdrojů, a státní dotace nejsou, požádal o finanční dotaci obec.
Proběhla diskuze, ze které vyplynulo, že ZO se záměrem i finanční výpomocí bude souhlasit.
Podmínkou je soulad opravy se stavebním zákonem, předložení a odsouhlasení cenové nabídky a
finanční spoluúčast klubu.
19/2020 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí záměr FC Kozlovice na opravu zastřešení
vstupu a zpevněných ploch vč. schodiště k WC v areálu fotbalového hřiště a po předložení
vyčíslení nákladů a kompletní dokumentace se rozhodne o finanční podpoře na příštím
zasedání zastupitelstva. Oprava musí být v souladu se stavebním zákonem.
Hlasování: 12 : 0 : 0
7.
7.1
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7.2
Zpravodaj – p. Ulčáková
Zastupitelstvo obce by mělo schválit dohodu o provedení práce pro paní Mgr. Hanu Ulčákovou,
šéfredaktorku Zpravodaje OÚ Kozlovice. Jedná se o práci neuvolněného zastupitele.
20/2020 - Zastupitelstvo obce dle § 84 odst. 2, písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů vyslovuje souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí
a členem zastupitelstva obce Mgr. Hanou Ulčákovou. Dohoda o provedení práce – šéfredaktor
obecního Zpravodaje.
Hlasování: 12 : 0 : 0

Jednání zastupitelstva ukončil pan starosta v 19:00 hodin a poděkoval všem za účast.

Podpis starosty:
Ing. Miroslav Tofel

Podpisy ověřovatelů zápisu:
Ludvík Konečný
Václav Holub

Zápis vyhotoven dne: 16. 3. 2020
Zapsala: Silvie Boráková
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