Zápis č. 1-2022 ze zasedání Zastupitelstva obce Kozlovice
konaného dne 17. 3. 2022 v 17:00 hodin v sále OÚ
Přítomno: 12 členů zastupitelstva
Omluveni: Lenka Nevludová, Václav Cviček, Petr Pavlát
Zasedání se zúčastnilo 6 občanů.
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.
7.
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
9.
10.
10.1
10.2
11.
12.
13.

Kontrola usnesení a informace starosty
Informace výborů
Kontrolní výbor
Finanční výbor
Rozpočet obce na rok 2022
Střednědobý výhled rozpočtu obce 2022 až 2026
Podpora Ukrajině – finanční dar
Ceny pozemků
Změna č. 1 územního plánu Kozlovice
Pozemky
Záměr prodeje pozemku parc. č. 1858/8 k. ú. Kozlovice
Záměr prodeje pozemku parc. č. 4108/4 k. ú. Kozlovice
Záměr prodeje pozemku parc. č. 804/44 k. ú. Kozlovice
Prodej pozemku parc. č. 3903/7 k. ú. Kozlovice Měrkovice
Prodej pozemku parc. č. 4108/5 k. ú. Kozlovice
Souhlas se stavbou na cizím (obecním) pozemku
Schválení dotace obce
Obecně závazné vyhlášky
OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
OZV o zákazu volného pobíhaní psů - zrušení
Stavba Náves Kozlovice
Dopravní obslužnost – Dodatek č. 1
Různé

Starosta: Má někdo ze zastupitelů připomínky k navrženému programu, přeje si ho někdo doplnit?
Pokud ne, dávám hlasovat o dnešním programu zasedání zastupitelstva obce.
1/2022 - Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program zasedání.
Hlasování: 12 : 0 : 0
Volba návrhové komise
Do této komise byl navržen pan Bc. Pavel Kovář a pan Mgr. Štěpán Pustka.
2/2022 – Zastupitelstvo obce schválilo návrhovou komisi ve složení: pan Bc. Pavel Kovář a
pan Mgr. Štěpán Pustka.

Zastupitelstvo obce Kozlovice

1-2022

Stránka 1 z 9

Hlasování: 10 : 0 : 2
Volba ověřovatelů zápisu
Na ověřovatele zápisu byli navrženi paní MUDr. Petra Prašivková a pan Ondřej Eliáš.
3/2022 – Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu ve složení: paní MUDr. Petra
Prašivková a pan Ondřej Eliáš.
Hlasování: 10 : 0 : 2
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce byl vyložen k nahlédnutí na OÚ. Nebyly vzneseny
žádné připomínky. V tuto chvíli je považován za schválený.
A nyní k jednotlivým bodům programu:
1.
Kontrola usnesení a informace starosty
- Usnesení z minulého ZO jsou splněna.
- Na minulém zastupitelstvu byl řešen pronájem – pacht pozemků u „lesáckých bytovek“. Záměr
pachtu byl řádně vyvěšen. Přihlásili se 2 zájemci – pan Š. a manželé S. starší. Na letošní první
schůzi rady bylo rozhodnuto, že manželům S. bude pronajat pozemek p. č. 1858/4, sousedící s jejich
hospodářskou budovou a zbylé 3 pozemky budou pronajaty žadateli M. Š., kterému slouží jako
jediný možný přístup k pozemku, který udržuje. S panem Š. byla uzavřena pachtovní smlouva.
Manželé S. pachtovní smlouvu na pozemek p. č. 1858/4 nepodepsali a opětovně žádají o pronájem
všech pozemků. To stejné požaduje ve svém e-mailu pan V. S. (syn). Pronájem (pacht) pozemků
spadá do kompetence rady obce, která již žadatelům sdělila, že své rozhodnutí měnit nebude.
- Proběhlo výběrové řízení na nákup travní sekačky, probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby
Prodloužení vodovodu Rybí a před vyhlášením je VŘ na stavbu Náves Kozlovice.
- Byly zahájeny práce na PD Lávky přes Ondřejnici (2x).
- Zpracovává se závěrečná zpráva a vyúčtování dotace na projekt Efektivní komunikace a řízení
obcí Palkovice, Kozlovice, Hukvaldy a Sviadnov.
4/2022 - Zastupitelstvo obce bere informace starosty na vědomí a souhlasí s nimi.
Hlasování: 12 : 0 : 0
2.
Informace výborů
2.1
Kontrolní výbor
Kontrolní výbor zasedal dne 8. 3. 2022 a kontroloval plnění usnesení rady a zastupitelstva, viz zápis
v příloze. Starosta předal slovo předsedovi KV panu Pustkovi. Ten zopakoval závěry uvedené
v zápisu, že všechna usnesení rady a zastupitelstva jsou splněna.
5/2022 – Zastupitelstvo obce bere informace kontrolního výboru na vědomí.
Hlasování: 12 : 0 : 0
2.2. Finanční výbor
Finanční výbor zasedal dne 14. 3. 2022 a analyzoval návrh rozpočtu obce Kozlovice na rok 2022,
viz zápis v příloze. FV doporučil zastupitelstvu navrhovaný rozpočet schválit.
Starosta předal slovo předsedovi FV panu Eliášovi, který zopakoval závěry uvedené v zápisu, že
doporučuje zastupitelstvu schválit navrhovaný rozpočet obce na rok 2022.
6/2022 – Zastupitelstvo obce bere informace finančního výboru na vědomí.
Hlasování: 12 : 0 : 0
3.

Rozpočet obce na rok 2022
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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 21. 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 za účasti předsedy FV.
Z řad občanů ani zastupitelů jsme neobdrželi žádnou připomínku nebo návrh na změnu. Změny,
které vyplývají z momentální situace navrhnul starosta. Především došlo k doplnění výdajového
paragrafu Humanitární zahraniční pomoc přímá – výdaje na pomoc Ukrajině a některých dalších
výdajových paragrafů.
Proběhla diskuze a vysvětlení a poopravený rozpočet byl schválen.
Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. je
v kompetenci správce rozpočtu - účetní.
7/2022 – Zastupitelstvo obce schvaluje schodkový rozpočet obce na rok 2022 v celkové výši
136.473.920 Kč, viz příloha zápisu. Schodek rozpočtu je krytý přebytkem hospodaření
minulých let.
Hlasování: 12 : 0 : 0
8/2022 – Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce schvalováním rozpočtových opatření do výše
1 mil. Kč v jednotlivém případě (u závazného ukazatele tj. jednotlivé položky nebo paragrafu)
u dotací v neomezené výši na straně příjmů i výdajů a dále přesuny mezi třídou 5 a 6 v plné
výši.
Hlasování: 12 : 0 : 0
4.
Střednědobý výhled rozpočtu obce 2022 až 2026
Zastupitelstvu byl předložen návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2022-2026. Tento
výhled byl řádně po stanovenou dobu vyvěšen na ÚD. Po krátké diskuzi, drobných úpravách a
konstatování, že vývoj hospodářství je zcela nejistý, byl střednědobý výhled rozpočtu obce
schválen.
9/2022 – Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Kozlovice na léta
2022 až 2026 (viz příloha zápisu).
Hlasování: 12 : 0 : 0
5.
Podpora Ukrajině – finanční dar
Na základě informací ze sdělovacích prostředků a sociálních sítí o rusko – ukrajinském konfliktu
proběhla diskuze a došlo k odsouzení ruské agrese. Dále proběhla diskuze o tom – zda, jak a kdy
pomoci. V rozpočtu je nyní schválena částka 500 tis. Kč. O slovo se přihlásil Jiří Tkáč, který sdělil,
že na místní faře by se mohly ubytovat 2 rodiny ukrajinských uprchlíků do počtu 7 osob a požádal
obec o součinnost při zajištění školní docházky a lékařské péče. Starosta sdělil, že školní docházka i
lékařská péče bude zajištěna. Materiální pomoc může zajistit obec, která právě na tyto krizové
situace vyčlenila peníze v rozpočtu. Peníze vyčleněné v rozpočtu mohou být použity i na podporu
ubytování ukrajinců v soukromí občanů Kozlovic.
Starosta informoval, že ve spolupráci s Charitou Frenštát vyhlásí v obci sbírku drogistického zboží
a potravin pro uprchlíky ubytované v ČR. Bude předáno charitě.
10/2022 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o možném ubytování ukrajinských
uprchlíků na faře. Zastupitelstvo obce souhlasí se sbírkou potravin a drogerie ve spolupráci
s Charitou Frenštát p. R. Zastupitelé podporují i ubytování uprchlíků u fyzických osob v obci.
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Hlasování: 12 : 0 : 0
6.
Ceny pozemků
Před časem si zastupitelstvo schválilo metodickou pomůcku (tabulku) na oceňování prodávaných
pozemků. Tabulka zároveň slouží k rovnému přístupu ke všem kupujícím. Ceny šly za poslední
dobu prudce nahoru, proto by bylo vhodné tabulku zrevidovat a stanovit ceny nové. Je nutné
podotknout, že obec stavební pozemky v podstatě nevlastní a že při případných prodejích se jedná
spíše o narovnání majetkoprávních vztahů – přihrazené pozemky, změny po digitalizaci, …
Jednotlivé druhy a typy pozemků jsou stanoveny procentuálně ze základní ceny stavebního
pozemku, která nyní činí 1.300 Kč/m2, což reálné tržní ceně neodpovídá. Po krátké diskuzi došlo ke
shodě na ceně 1.800 Kč/ m2. Následně pak dokoupení stavebního pozemku do 100 m2 – 360 Kč/m2,
do 400 m2 – 900 Kč/m2, nižší ceny pak u pozemků nestavebních.
11/2022 – Zastupitelstvo obce schvaluje základní cenu stavebního pozemku na 1.800 Kč/m2.
Další ceny viz metodická pomůcka (tabulka) – příloha zápisu.
Hlasování: 10 : 0 : 2
7.
Změna č. 1 územního plánu Kozlovice
Na minulém zasedání zastupitelstva byly schváleny žádosti, které jsou do změny č. 1 ÚP Kozlovice
zařazeny, a které ne. Návrh této změny byl prostřednictvím Magistrátu města F-M zaslán
Krajskému úřadu, odboru ŽPaZ. Ten ve svém vyjádření konstatuje, že návrh na změnu č. 1 ÚP
nebude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Stanovisko KÚ obdrželi
zastupitelé v podkladech. Dále bylo zastupitelům předloženo k rozhodnutí posouzení návrhu na
změnu pořizovatelem, tj. Magistrátem města F-M. Zastupitelé rovněž obdrželi vlastní Návrh obsahu
Změny č. 1 Územního plánu Kozlovice.
12/2022 – Zastupitelstvo obce projednalo návrh obsahu Změny č. 1 Územního plánu
Kozlovice a stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody a Krajského úřadu.
Hlasování: 12 : 0 : 0
13/2022 – Zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Kozlovice
zkráceným postupem v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) a § 55b zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Obsah Změny č. 1
Územního plánu Kozlovice je přílohou tohoto zápisu.
Hlasování: 12 : 0 : 0
14/2022 – Zastupitelstvo obce určuje starostu Ing. Miroslava Tofla jako určeného zastupitele
pro spolupráci s pořizovatelem.
Hlasování: 12 : 0 : 0
7.1
Pozemek parc. č. st. 102 k. ú. Kozlovice
Zastupitelé v podkladech obdrželi žádost pana Z. o uvedení statusu pozemku p. č. st. 102, k. ú.
Kozlovice, který je nyní v územním plánu veden jako zahrada (ZZ), do původního stavu, tj.
stavebního (SO).
Pozemek parc. č. st. 102 k. ú. Kozlovice je v platném územním plánu zařazen do ploch ZZ, tj.
plochy zemědělské – zahrady. Stávající územní plán byl řádně projednán a na veřejném projednání
nebyla vznesena žádná námitka (tudíž je platný).
Žádost byla podána po termínu, nebyla podána na platném formuláři, nebyla podána vlastníkem
pozemku.
Při schvalování pozemků do probíhající Změny č. 1 Územního plánu Kozlovice si zastupitelstvo
stanovilo tyto podmínky:
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co nejmenší zábor další zemědělské (orné) půdy, nepovolit rozptýlenou zástavbu (tj. preferovat
pozemky navazující na stávající zástavbu), nepovolit zástavbu mimo intravilán, existence
přístupové cesty a pokud možno dalších inženýrských sítí, parcely o velikosti cca 1.500 m2,
urbanistické hledisko, pozemky mimo různá ochranná pásma (např. les), ne pozemky „do zásoby“.
Je to v souladu se strategickým dokumentem obce „Program rozvoje“, kde je uvedeno, že chceme
udržet vesnický ráz krajiny, neničit a pokud možno nedělat další zábory orné půdy, neposunovat
výstavbu do polí a k lesům.
15/2022 – Zastupitelstvo obce neschvaluje zařazení pozemku parc. č. st. 102 do zastavitelných
ploch (SO) v probíhající změně č. 1 Územního plánu Kozlovice.
Hlasování: 12 : 0 : 0
8.
Pozemky
8.1
Záměr prodeje pozemku parc. č. 1858/8 k. ú. Kozlovice
Zastupitelstvu byla předložena žádost o odkoupení (nebo pronájem) obecního pozemku parc. č.
1858/8, zahrada o výměře 543 m2, k. ú. Kozlovice, za účelem zřízení zahrádky a trávení volného
času, viz příloha zápisu. Žádost podali H. Z. a J. Z. Zastupitelé obdrželi od žadatelů obsáhlé
vysvětlení, proč by měl být pozemek prodán, či pronajat jim.
O tento pozemek již v minulosti usiloval i (soused) pan N. T.
Jedná se o regulérní stavební pozemek vedený v ÚP jako plocha SO. Máme 3 možnosti – zachovat
stávající stav, pozemek pronajat (propachtovat) nebo pozemek prodat.
S předmětným pozemkem sousedí pozemek parc. č. 1856/8 (62 m2), rovněž vedený v ÚP jako
plocha SO (stavební). Pokud by mělo dojít k prodeji nebo k pronájmu, tak jedině společně.
Starosta předal slovo slečně Z., ta sdělila, že s odkoupením obou pozemků souhlasí.
16/2022 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 1858/8 zahrada o
výměře 543 m2 a pozemku parc. č. 1856/8 zahrada o výměře 62 m2, které jsou zapsány u
Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, na LV
č. 1, v obci Kozlovice, k. ú. Kozlovice. Předpokládaná cena 1.800 Kč/m2.
Hlasování: 12 : 0 : 0
8.2
Záměr prodeje pozemku parc. č. 4108/4 k. ú. Kozlovice
Zastupitelstvu byla předložena žádost o odkoupení obecního pozemku parc. č. 4108/4, ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 30 m2, k. ú. Kozlovice, za účelem přístupu k nemovitostem, viz
příloha zápisu. Žádost podali manželé Ch. (Kozlovice č. p. xxx). Předpokládaná cena dle schválené
metodické pomůcky činí 360 Kč/m2.
17/2022 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 4108/4 ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 30 m2, který je zapsán u Katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, na LV č. 1, v obci Kozlovice, k.
ú. Kozlovice.
Hlasování: 12 : 0 : 0
8.3
Záměr prodeje pozemku parc. č. 804/44 k. ú. Kozlovice
Zastupitelstvu byla předložena žádost o odkoupení obecního pozemku parc. č. 804/44, zahrada o
výměře 68 m2, k. ú. Kozlovice, za účelem legalizace přístupu k zahradě a postaveného plotu, viz
příloha zápisu. Žádost podali manželé T. (Kozlovice č. p. xxx). Stejnou žádost podali následně i
manželé S. (Kozlovice č. p. xxx), bydlící v sousední bytovce za účelem zahrádkářské činnosti, viz
příloha zápisu. Předpokládaná cena dle schválené metodické pomůcky činí 360 Kč/m2.
18/2022 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 804/44 zahrada o
výměře 68 m2, který je zapsán u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální
pracoviště Frýdek-Místek, na LV č. 1, v obci Kozlovice, k. ú. Kozlovice.
Hlasování: 12 : 0 : 0
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8.4
Prodej pozemku parc. č. 3903/7 k. ú. Měrkovice
Na minulém zasedání zastupitelstvo schválilo usnesením číslo 60/2021 záměr prodeje obecního
pozemku parc. č. 3903/7 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 438 m2, k. ú. Měrkovice, z důvodu
vystavění plotu – oddělení od vedle stojící čističky odpadních vod (hluk, zápach, …). Záměr
prodeje byl řádně vyvěšen na úřední desce. Tuto žádost podala paní M. K. H., Měrkovice xxx.
Jedná se o pozemek pro obec nevyužitelný (v ÚP vedený jako plocha Z) - nepravidelného tvaru (v
nejširším místě cca 6 m), ke kterému nemá obec přístup. Na jedné straně sousedí s pozemkem
vedeným v ÚP jako technická infrastruktura (TI). Nachází se zde ČOV. Z druhé strany předmětný
pozemek sousedí s pozemky zemědělskými (Z).
19/2022 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc. č. 3903/7 ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 438 m2, který je zapsán u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj,
Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, na LV č. 1, v obci Kozlovice, k. ú. Měrkovice, paní M.
K. H., 739 47 Měrkovice xxx. Kupní cena činí 35 Kč/m2. Náklady na vklad do katastru
nemovitostí hradí kupující.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy – viz příloha zápisu.
Hlasování: 9 : 1 : 2
8.5
Prodej pozemku parc. č. 4108/5 k. ú. Kozlovice
Na minulém zasedání zastupitelstvo schválilo usnesením číslo 61/2021 záměr prodeje obecního
pozemku parc. č. 4108/5 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 38 m2, k. ú. Kozlovice, z důvodu
narovnání stavu. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen na úřední desce. Tuto žádost podali manželé M.
a A. V., Kozlovice xxx. Cena dle zastupitelstvem schválené metodické pomůcky je 360 Kč/m2.
20/2022 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc. č. 4108/5 ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 38 m2, který je zapsán u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj,
Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, na LV č. 1, v obci Kozlovice, k. ú. Kozlovice,
manželům M. a A. V., 739 47 Kozlovice xxx. Kupní cena dle schválené metodické pomůcky
činí 360 Kč/m2. Náklady na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy – viz příloha zápisu.
Hlasování: 11 : 0 : 1
8.6
Souhlas se stavbou na cizím (obecním) pozemku
Zastupitelstvu byla předložena žádost pana Ž. o souhlas s umístěním stavby na cizím (obecním)
pozemku parc. č. 4095/20 ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Kozlovice, za účelem narovnání
majetkoprávních vztahů a dodatečné povolení stavby - viz podklady. Následně chce žadatel část
pozemku od obce odkoupit. Tento případ je zastupitelům znám – již se probírá několik let.
Zastupitelé se po diskuzi dohodli na konečném řešení, a to prodeji zaploceného pozemku (část parc.
č. 4095/20) a část pozemku, na který zasahuje stavba „posezení s dílnou“ (parc. č. 4114/1). Cena
dle naší metodické pomůcky činí 900 Kč/m2 - pozemek o výměře do 400 m2).
21/2022 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části obecního pozemku parc. č.
4095/20 ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 260 m2 a části obecního pozemku parc. č.
4114/1 vodní plocha o výměře cca 2 m2, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, na LV č. 1, v obci Kozlovice, k.
ú. Kozlovice. Předpokládaná cena 900 Kč/m2.
Hlasování: 11 : 0 : 1
9.
Schválení dotace obce
Zastupitelstvu byla předložena žádost FC Kozlovice a Římskokatolické farnosti Kozlovice o
individuální dotaci z rozpočtu obce nad 50.000 Kč. Žádosti viz příloha zápisu.
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Pro FC Kozlovice se jedná o dotaci na: „Energie – plyn, elektro, vodné, stočné, materiál. Práce na
opravu hygienického zařízení v budově čp. 521, které je nevyhovující, je v mezipatře, jedná se jen o
2 záchody, jeden mužský a jeden ženský. Oprava hygienického zařízení by přinesla i úsporu
vytápění budovy, protože stávajícím stavem dochází k velkým únikům tepla, protože 1. patro
s přízemím je průchozí. Opravou vzniknou 3 WC (2 dámské záchody, 1 mužský) + pánské pisoáry.
Budou odděleny pánské a dámské záchody včetně místa pro hygienu (umyvadla). Vzhledem
k tomu, že jarní sezóna začíná v březnu, chtěli bychom tuto akci realizovat již od ledna, pokud se
nám podaří zajistit dostatek fin. prostředků na předfinancování akce. Náklady na tuto akci jsou
daleko větší, ale počítáme, že práce provedeme svépomocí, jako při opravě přístřešku. Druhým
důvodem pro lednový termín opravy jsou letní oslavy 80 let fotbalu v Kozlovicích, proto jsme se
rozhodli celou záležitost řešit v lednu. Zajištění důstojného a z hlediska hygienických předpisů
vyhovujícího hygienického zařízení je v současnosti pro nás prioritou, kromě hlavní sportovní
činnosti.“
Zastupitelům byl v podkladech předložen návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – viz
příloha zápisu.
22/2022 – Zastupitelstvo obce schvaluje individuální finanční dotaci v členění - za účelem a
výši takto:
FC Kozlovice, z. s.
739 47, Kozlovice 521
IČ: 43963391
Účel užití dotace:
„Energie – plyn, elektro, vodné, stočné, materiál. Náklady v souvislosti s opravou
hygienického zařízení v budově čp. 521.“
Výše schválené dotace: 300.000 Kč. Spoluúčast min. 30 %.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
individuální finanční dotace.
Hlasování: 12 : 0 : 0
Římskokatolická farnost Kozlovice předložila žádost o dotaci za účelem „Úprava zahrady a
prostoru kolem fary, Kozlovice 154.“ Tyto práce jsou v souladu se zpracovanou a schválenou studií
Kozlovice střed, která úpravu zahrady zahrnovala. Jedná se o centrum, které obec reprezentuje.
Zastupitelům byl v podkladech předložen návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – viz
příloha zápisu.
23/2022 – Zastupitelstvo obce schvaluje individuální finanční dotaci v členění - za účelem a
výši takto:
Římskokatolická farnost Kozlovice
739 47, Kozlovice 154
IČ: 49591185
Účel užití dotace:
„Úprava zahrady a prostoru kolem fary, Kozlovice 154.“
Výše schválené dotace: 150.000 Kč. Spoluúčast min. 30 %.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
individuální finanční dotace.
Hlasování: 12 : 0 : 0
10.
Obecně závazné vyhlášky
10.1 OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Zastupitel Pustka opustil sál.
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Zastupitelstvo loni vydalo OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Do této
vyhlášky musel být přidán čl. 9, který se týká komunitního kompostování. V minulosti byla ke
kompostování vydána samostatná OZV, ale podle nového zákona o odpadech již neplatí.
24/2022 – Zastupitelstvo obce vydává podle ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích Obecně závaznou vyhlášku o stanovení obecního systému odpadového hospodářství –
viz příloha zápisu.
Hlasování: 11 : 0 : 0
Zastupitel Pustka se vrátil do sálu.
10.2 OZV o zákazu volného pobíhání psů - zrušení
Zastupitelstvu byla předložena OZV, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o zákazu
volného pobíhání psů na veřejných prostranstvích, která byla v minulosti přijata hlavně z podnětu
MMFM, oddělení přestupků. Problematika psů je řešena zákony a to z. č. 246/1992 Sb. na ochranu
zvířat proti týrání, z. č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů a
z. č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích.
25/2022 – Zastupitelstvo obce vydává podle ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích Obecně závaznou vyhlášku, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o
zákazu volného pobíhání psů na veřejných prostranstvích – viz příloha zápisu.
Hlasování: 12 : 0 : 0
11.
Stavba Náves Kozlovice
Starosta informoval zastupitelstvo o přípravných pracích na této velice složité a drahé akci kompletní rekonstrukce povrchu, parkoviště, dešťová i splašková kanalizace, vodovod,
rekonstrukce vstupů do prodejen, VO a MR, parkové úpravy, mobiliář, dopravní záležitosti. Velká
koncentrace obchodů a lidí. Předpokládaná doba výstavby je cca 1 rok (vč. zimních měsíců).
Byla schválena Příkazní smlouva s firmou Výběrovka s.r.o. na provedení výběrového řízení na tuto
veřejnou zakázku. Cena stavby dle projekčního rozpočtu činí cca 40 mil. Kč. Nevíme, co s tím
„udělá“ stávající inflace.
26/2022 – Zastupitelstvo obce bere informace o připravované realizaci stavby Náves Kozlovice
na vědomí a stavbu schvaluje.
Hlasování: 12 : 0 : 0
12.
Dopravní obslužnost – Dodatek č. 1
Zastupitelstvu byl předložen Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní
obslužnosti se Statutárním městem Frýdek-Místek. Finanční příspěvek obce na provoz městské
hromadné dopravy je stanoven ve výši 590.495 Kč ročně. Stávající smlouva je z roku 2019.
Doposud byla cena cca 536 tis. Kč.
27/2022 – Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při zajišťování
dopravní obslužnosti se Statutárním městem Frýdek-Místek a pověřuje starostu jeho
podpisem. Finanční příspěvek obce na provoz městské hromadné dopravy je stanoven ve výši
590.495 Kč ročně.
Hlasování: 12 : 0 : 0
13.
Různé
O slovo se přihlásil zastupitel Holub a navrhl opravu kapličky v Rybím. Starosta uvedl, že
takových kapliček je v obci více a že v rozpočtu na to jsou vyčleněny peníze. Starosta a
místostarosta se seznámí s jejich nynějším stavem. Následně bude zajištěna jejich oprava. K tomuto
bodu nebylo přijato žádné usnesení.
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Jednání zastupitelstva ukončil pan starosta v 19:30 hodin, poděkoval všem za účast a postoj
k ukrajinským uprchlíkům.

Podpis starosty:
Ing. Miroslav Tofel

Podpisy ověřovatelů zápisu:
MUDr. Petra Prašivková
Ondřej Eliáš

Zápis vyhotoven dne: 22. 3. 2022
Zapsala: Silvie Boráková
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