Zápis č. 4-2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Kozlovice
konaného dne 13. 12. 2019 v 16:00 hodin v Klubovně seniorů, č. p. 370
Přítomno:
13 členů zastupitelstva
Omluveni:
Hana Ulčáková, Štěpán Pustka
Jednání zastupitelstva se zúčastnili 2 občané.
Zapisovatelkou dnešního zasedání určil pan starosta pracovnici obecního úřadu paní Janu
Tobolovou.
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.

Kontrola usnesení a informace starosty
Informace výborů
Kontrolní výbor
Finanční výbor
OZV 4/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Kozlovice
4.
OZV 3/2019 o místních poplatcích
5.
Kontrola rozpočtu – rozpočtové opatření RO č. 5/2019
6.
Rozpočtové provizorium na rok 2020
7.
Pozemky
7.1
Prodej pozemků parc. č. 1858/6 a 1856/6 k. ú. Kozlovice
7.2
Prodej pozemků parc. č. 1856/3, 1856/4, 1858/3 a 1858/4 k. ú. Kozlovice
7.3
Prodej pozemků parc. č. 1858/7 a 1856/7 k. ú. Kozlovice
7.4
Prodej pozemků parc. č. 1856/5, 1858/5 a 1858/9 k. ú. Kozlovice
7.5
Prodej pozemků parc. č. 2212/2, 4095/65, 4114/29, 4114/30, 4114/32, 4114/34, 4114/35,
4114/40, 4114/41 a 4119/9 k. ú. Kozlovice
7.6
Prodej částí pozemků parc. č. 3969/5 a 4095/59 k. ú. Kozlovice
7.7
Zrušení záměru směny částí pozemků parc. č. 3960/1, 4095/30, 1037 a st. 69
k. ú. Kozlovice
7.8
Zrušení záměru směny částí pozemků parc. č. 1031 a 3960/1 k. ú. Kozlovice
7.9
Zrušení již neplatných záměrů prodeje obecních pozemků
7.10. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 3927/1 k. ú. Kozlovice
8.
Petice za zachování lávky přes Ondřejnici
9.
Schválení odměny uvolněným zastupitelům
10.
Různé - diskuze
Má někdo ze zastupitelů připomínky k navrženému programu, přeje si ho někdo doplnit? Pokud ne,
dávám hlasovat o dnešním programu jednání zastupitelstva obce.
62/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání.
Hlasování: 12 : 0 : 0

Volba návrhové komise
Do této komise byl navržen pan Tomáš Nezhoda a pan Václav Cviček.
63/2019 – Zastupitelstvo obce schválilo návrhovou komisi ve složení: Tomáš Nezhoda a pan
Václav Cviček.
Hlasování: 10 : 0 : 2
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Volba ověřovatelů zápisu
Na ověřovatele zápisu byl navržen pan Petr Pavlát a pan Petr Chýlek.
64/2019 – Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu ve složení: pan Petr Pavlát a pan
Petr Chýlek.
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. Starosta podal tyto hlavní informace (ostatní viz zápisy
rady):
- Několikrát jsme se sešli se zpracovatelem studie Areál sportu Kozlovice a konzultovali návrhy.
V současné době jsme snad precizovali zadání a čekáme na konečný návrh. Jednání se zúčastnili:
starosta, místostarosta, pan Cviček, Eliáš, Chýlek, Nezhoda, Tkáč a Konečný.
- Postupně doplňuji podklady (dle požadavků) zpracovateli studie Kozlovice střed.
- Považoval bych za vhodné zadat vypracování studie, která by řešila možnost výstavby chodníků i
třeba v návaznosti na nové lávky v obci. Máme provedeno zaměření skutečného stavu komunikace,
staveb a plotů od „kříže“ po křižovatku „ve dvoře“. Studie by prověřila, zda vůbec a kde by
s výstavbou souhlasil stavební úřad.
- Při jednání na Státním pozemkovém úřadě jsem byl informován (ústně) o předpokládaném
zahájení komplexních pozemkových úprav v obci v roce 2020.
65/2019 - Zastupitelstvo obce bere informace starosty na vědomí a souhlasí s nimi.
Hlasování: 12 : 0 : 0
2.
Informace výborů
2.1
Kontrolní výbor
Zastupitelstvu byl předložen zápis z jednání KV. Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení
rady obce č. 13 - 17/2019, usnesení zastupitelstva obce č. 3/2019 a konstatuje, že usnesení jsou
splněna a KV k nim nemá připomínky.
KV vznesl dotaz k vytíženosti klubu důchodců.
Starosta: Vytíženost klubu je malá a zřejmě se to nezlepší. Zaobíráme se myšlenkou komerčního
využití o víkendech. Přivítal bych nějaký návrh.
Nezhoda: Místnost klubu by se mohla využívat stejně jako místnost v Měrkovicích, například pro
rodinné oslavy. V Měrkovicích je místnost „Staré školy“ vytížena.
V 16,20 hod. se dostavil do místnosti zastupitel Ondřej Eliáš.
66/2019 - Zastupitelstvo obce bere informace kontrolního výboru a odpovědi starosty na
vědomí.
Hlasování: 13 : 0 : 0
2.2
Finanční výbor
Starosta předal slovo předsedovi výboru panu Eliášovi.
Zápis z jednání FV měli zastupitelé v podkladech. FV doporučuje přijmout navržené rozpočtové
provizorium na rok 2020. Navrhuje výši poplatku z ubytování u nové vyhlášky 21 Kč. Dále FV
navrhuje přijetí odměny pro starostu a místostarostu.
67/2019 - Zastupitelstvo obce bere informace finančního výboru na vědomí.
Hlasování: 13 : 0 : 0
3.
OZV 4/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Kozlovice.
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Jelikož máme sběr nebezpečného odpadu zajištěn celoročně ve Sběrném místě odpadu (sběrný
dvůr), není podle zákona povinnost jej svážet 2x ročně, jak tomu bylo doposud. Dle zkušenosti
víme, že sběr touto formou tvoří jen malé procento celkově odevzdaného nebezpečného odpadu a je
neadekvátně drahý.
Je předložený návrh obecně závazné vyhlášky, která stanoví, že sběr nebezpečného odpadu bude
prováděn celoročně prostřednictvím Sběrného místa odpadů v provozní době.
68/2019 - Zastupitelstvo obce vydává podle ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Kozlovice.
Hlasování: 13 : 0 : 0
4.
OZV 3/2019 o místních poplatcích
Z důvodu novely zákona o místních poplatcích, kdy byl zrušen poplatek z ubytovací kapacity a za
lázeňský nebo rekreační pobyt a vznikl nový poplatek Z POBYTU, a byla zavedena nová
terminologie v zákonu, musí dojít celorepublikově k přepracování OZV. Nově bude poplatek
z pobytu hradit i každá fyzická osoba, která pronajímá pokoj, byt, dům nebo chatu za úplatu, i když
není PO nebo OSVČ v oboru ubytování. Nyní tyto dva zrušené poplatky činily 15 Kč/osobu/den,
z toho 11 Kč hradil ubytovaný a 4 Kč hradil ubytovatel. Nově má vše hradit ubytovaný. Je možnost
navýšit poplatek v roce 2020 až na 21 Kč, a od roku 2021 až na 50 Kč za osobu a den. Nyní celkový
výběr tohoto poplatku činí cca 75 tis. Kč/rok.
Dále je umožněno navýšit poplatek ze psa za každého druhého a dalšího psa až o 50 % z částky ze
zákona, která činí až 1.500 Kč. Nově hradí poplatek ze psa i cizinec.
69/2019 - Zastupitelstvo obce vydává podle ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místních poplatcích a stanovuje místní poplatek
z pobytu ve výši 21 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.
Hlasování: 13 : 0 : 0
5.
Kontrola rozpočtu – rozpočtové opatření RO č. 5/2019
Zastupitelstvu bylo předloženo plnění rozpočtu obce k 30. 11. 2019 a návrh rozpočtového opatření
č. 5. Starosta jednotlivé změny vysvětlil.
70/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5-2019 v celkové výši
1.571.570 Kč. Podrobně viz přílohy tohoto zápisu.
Hlasování: 13 : 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 pověřena úpravami
rozpočtu roku 2019 v plném rozsahu (do konce roku). Podobně tomu bylo i v roce minulém.
71/2019 - Zastupitelstvo obce dočasně pověřuje radu obce prováděním rozpočtových opatření
rozpočtu 2019 v plném rozsahu. Toto pověření platí do 31. 12. 2019.
Hlasování: 13 : 0 : 0
Ve schváleném rozpočtu je na §3113, pol. 6351 Základní škola plánovaný investiční příspěvek na
zateplení budovy MŠ č. p. 666 a rekonstrukci kotelny MŠ. Tyto akce nejsou realizovány, proto
nebude investiční příspěvek poskytnut.
72/2019 - Zastupitelstvo obce ruší schválený investiční příspěvek pro ZŠ a MŠ Kozlovice ve
výši 6.000.000 Kč z důvodu nerealizované plánované investice.
Hlasování: 13 : 0 : 0
6.
Rozpočtové provizorium na rok 2020
Do doby schválení rozpočtu obce na rok 2020 (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 2020 je navrženo na
základě zkušeností ve výši 16 mil. Kč – běžný provoz obce – mzdy, energie, plyn, PHM, údržba
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MK, neinvestiční výdaje, investiční výdaje, provoz příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kozlovice,
splátky úvěrů a úroků. Rozpočet na rok 2020 bude předložen ke schválení v prvním čtvrtletí.
73/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje předložené rozpočtové provizorium obce na rok 2020
ve výši 16 mil. Kč, viz příloha zápisu.
Hlasování: 13 : 0 : 0
7.
Pozemky
7.1 Prodej pozemků parc. č. 1858/6 a 1856/6, k. ú. Kozlovice
Žádost o koupi obecních pozemků podali manželé J. a M. C., Kozlovice xxx („lesácké bytovky“).
Rada obce na své schůzi dne 2. 10. 2019 usnesením č. 158/2019 schválila záměr prodeje pozemků
parc. č. 1858/6, trvalý travní porost o výměře 211 m2 a parc. č. 1856/6, trvalý travní porost o
výměře 114 m2, vše k. ú. a obec Kozlovice. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen na úřední desce.
Cena je stanovena dle metodického postupu, schváleného zastupitelstvem a činí u obou pozemků
částku 500 Kč/m2. Celková kupní cena činí 162.500 Kč.
74/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků parc. č. 1858/6, trvalý travní porost o
výměře 211 m2 a parc. č. 1856/6, trvalý travní porost o výměře 114 m2, zapsaných u
Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, na LV
č. 1, v obci Kozlovice, k. ú. Kozlovice, manželům J. a M. C., 739 47 Kozlovice xxx za cenu 500
Kč/m2 u obou pozemků. Celková kupní cena dle metodického postupu, schváleného
zastupitelstvem činí 162.500 Kč. Náklady na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Hlasování: 11 : 0 : 2
7.2
Prodej pozemků parc. č. 1856/3, 1856/4, 1858/3 a 1858/4, k. ú. Kozlovice
Žádost o koupi obecních pozemků podali manželé V. a K. S., Kozlovice xxx. Rada obce na své
schůzi dne 2. 10. 2019 usnesením č. 160/2019 schválila záměr prodeje pozemků parc. č. 1856/3,
zahrada o výměře 182 m2, parc. č. 1856/4, trvalý travní porost o výměře 101 m2, parc.č . 1858/3,
zahrada o výměře 200 m2 a parc. č. 1858/4, trvalý travní porost o výměře 92 m2, vše k. ú. a obec
Kozlovice. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen na úřední desce. Cena je stanovena dle metodického
postupu, schváleného zastupitelstvem a činí u pozemků parc. č. 1856/3, 1856/4 a 1858/3 částku
500 Kč/m2. a u pozemku parc. č. 1858/4 částku 200 Kč/m2. Celková kupní cena činí 259.900 Kč.
75/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků parc. č. 1856/3, zahrada o výměře
182 m2, parc. č. 1856/4, trvalý travní porost o výměře 101 m2, parc. č. 1858/3, zahrada o
výměře 200 m2 a parc. č. 1858/4, trvalý travní porost o výměře 92 m2, zapsaných u
Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, na LV
č. 1, v obci Kozlovice, k. ú. Kozlovice manželům V. a K. S. 739 47 Kozlovice xxx za cenu 500
Kč/m2 u pozemků parc. č. 1856/3, 1856/4 a 1858/3 a za cenu 200 Kč/m2 u pozemku parc. č.
1858/4. Celková kupní cena dle metodického postupu, schváleného zastupitelstvem činí
259.900 Kč. Náklady na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Hlasování: 9 : 2 : 2
7.3
Prodej pozemků parc. č. 1858/7 a 1856/7, k. ú. Kozlovice
Žádost o koupi obecních pozemků podali J. Z. a H. Z., Kozlovice xxx („lesácké bytovky“). Rada
obce na své schůzi dne 2. 10. 2019 usnesením č. 157/2019 schválila záměr prodeje pozemků parc.
č. 1858/7, trvalý travní porost o výměře 134 m2 a parc. č. 1856/7, trvalý travní porost o výměře 62
m2, vše k. ú. a obec Kozlovice. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen na úřední desce. Cena je
stanovena dle metodického postupu, schváleného zastupitelstvem a činí u pozemku parc. č. 1858/7
částku 500 Kč/m2 a u pozemku parc. č. 1856/7 částku 200 Kč/m2. Celková kupní cena činí 79.400
Kč.
76/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků parc. č. 1858/7, trvalý travní porost o
výměře 134 m2 a parc. č. 1856/7, trvalý travní porost o výměře 62 m2, zapsaných u
Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, na LV
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č. 1, v obci Kozlovice, k. ú. Kozlovice, J. Z. a H. Z., 739 47 Kozlovice xxx za cenu 500 Kč/m2 u
pozemku parc. č. 1858/7 a za cenu 200 Kč/m2 u pozemku parc. č. 1856/7. Celková kupní cena
dle metodického postupu, schváleného zastupitelstvem činí 79.400 Kč. Náklady na vklad do
katastru nemovitostí hradí kupující.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Hlasování: 9 : 2 : 2
7.4
Prodej pozemků parc. č. 1856/5, 1858/5 a 1858/9, k. ú. Kozlovice
Žádost o koupi obecních pozemků podal J. T., Kozlovice xxx („lesácké bytovky“). Rada obce na
své schůzi dne 2. 10. 2019 usnesením č. 159/2019 schválila záměr prodeje pozemků parc. č. 1856/5,
trvalý travní porost o výměře 132 m2, parc. č. 1858/5, trvalý travní porost o výměře 188 m2 a parc.
č. 1858/9, zahrada o výměře 362 m2, vše k. ú. a obec Kozlovice. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen
na úřední desce. Cena je stanovena dle metodického postupu, schváleného zastupitelstvem a činí u
všech tří pozemků částku 500 Kč/m2. Celková kupní cena činí 341.000 Kč.
77/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků parc. č. 1856/5, trvalý travní porost o
výměře 132 m2, parce. č. 1858/5, trvalý travní porost o výměře 188 m2 a parc. č. 1858/9,
zahrada o výměře 362 m2, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj,
Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, na LV č. 1, v obci Kozlovice, k. ú. Kozlovice, J. T., 739
47 Kozlovice xxx za cenu 500 Kč/m2 u všech tří pozemků. Celková kupní cena dle
metodického postupu, schváleného zastupitelstvem činí 341.000 Kč. Náklady na vklad do
katastru nemovitostí hradí kupující.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Hlasování: 11 : 0 : 2
Prodej pozemků parc. č. 2212/2, 4095/65, 4114/29, 4114/30, 4114/32, 4114/34, 4114/35,
4114/40, 4114/41 a 4119/9, k. ú. Kozlovice
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 21. 3. 2019 schválilo záměr prodeje částí obecních
pozemků Lesům ČR, s. p., pod vodním tokem Ondřejnice, na kterých bude provedena stavba.
Geometrickým plánem č. 3185-25/2019 pro rozdělení pozemků vyhotoveným společností Geodézie
Urban s.r.o. a odsouhlaseným Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální
pracoviště Frýdek-Místek dne 1. 7. 2019, vznikly nové pozemky parc. č. 2212/2 vodní plocha o
výměře 31 m2, parc. č. 4095/65 vodní plocha o výměře 3 m2, parc. č. 4114/29 vodní plocha o
výměře 2.260 m2, parc. č. 4114/30 vodní plocha o výměře 192 m2, parc. č. 4114/32 vodní plocha o
výměře 133 m2, parc. č. 4114/34 vodní plocha o výměře 156 m2, parc. č. 4114/35 vodní plocha o
výměře 106 m2, parc. č. 4114/40 vodní plocha o výměře 311 m2, parc. č. 4114/41 vodní plocha o
výměře 274 m2 a parc. č. 4119/9 vodní plocha o výměře 237 m2, k. ú. a obec Kozlovice. Cena je
stanovena znaleckým posudkem na částku 72.650 Kč.
78/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části obecních pozemků dle přiloženého GP.
Předmětem prodeje jsou pozemky, které jsou rozděleny GP pro dělení č. 3185-25/2019 ze dne
1. 7. 2019 na pozemky parc. č. 2212/2 vodní plocha o výměře 31 m2, parc. č. 4095/65 vodní
plocha o výměře 3 m2, parc. č. 4114/29 vodní plocha o výměře 2.260 m2, parc. č. 4114/30 vodní
plocha o výměře 192 m2, parc. č. 4114/32 vodní plocha o výměře 133 m2, parc. č. 4114/34
vodní plocha o výměře 156 m2, parc. č. 4114/35 vodní plocha o výměře 106 m2, parc. č.
4114/40 vodní plocha o výměře 311 m2, parc. č. 4114/41 vodní plocha o výměře 274 m2 a parc.
č. 4119/9 vodní plocha o výměře 237 m2, k. ú. a obec Kozlovice. Cena je stanovena znaleckým
posudkem na částku 72.650 Kč. Náklady na geometrický plán a náklady na vklad do katastru
nemovitostí hradí kupující.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Hlasování: 13 : 0 : 0
7.5

7.6
Prodej částí pozemků parc. č. 3969/5 a 4095/59 k. ú. a obec Kozlovice
Žádost o koupi části obecních pozemků podal A. K. , 739 47 Kozlovice xxx. Rada obce na své
schůzi dne 18. 11. 2019 usnesením č. 182/2019 schválila záměr prodeje části pozemků parc. č.
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3969/5, ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 4095/59, ostatní plocha, jiná plocha, které
jsou sloučeny do nově vytvořeného pozemku parc. č. 3969/27, ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 232 m2. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen na úřední desce. Cena je stanovena dle
metodického postupu, schváleného zastupitelstvem a činí částku 120 Kč/m2. Celková kupní cena
činí 27.840 Kč.
79/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje prodej částí obecních pozemků parc. č. 3969/5 , ostatní
plocha , ostatní komunikace a parc. č. 4095/59 ostatní plocha, jiná plocha, sloučených do nově
vytvořeného pozemku parc. č. 3969/27, ostatní plocha, ostatní komunikace A. K. 739 47
Kozlovice xxx za cenu 120 Kč/m2.. Celková kupní cena dle metodického postupu, schváleného
zastupitelstvem činí 27.840 Kč. Náklady na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Hlasování: 12 : 0 : 1
Zrušení záměru směny částí pozemků parc. č. 3960/1, 4095/30, 1037 a st. 69, k. ú.
Kozlovice
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 20. 6. 2019 schválilo usnesením č. 41/2019 záměr směny
částí pozemků parc. č. 3960/1, 4095/30, 1037 a st. 69 pana L. Č. za části obecních pozemků. Musí
se vypracovat nový geometrický plán, kde se vytvoří samostatné parcely spolu se souhlasným
prohlášením. Musíme zrušit stávající záměr směny. Nový záměr pak schválí rada na základě GP a
vlastní směnu pak zastupitelstvo.
80/2019 - Zastupitelstvo obce ruší své usnesení č. 41/2019 ve znění:“ Zastupitelstvo obce
schvaluje záměr směny pozemků. Předmětem směny ze strany obce jsou dle situačního plánu
části pozemků parc. č. 3960/1, ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 55 m2 (cca 54 + 1
m2) a části pozemku parc. č. 4095/30, ostatní plocha o výměře cca 31 m2 a ze strany pana Č.,
bytem Kozlovice č. p. xxx pozemky parc. č. st. 69, zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca
128 m2 a části pozemku parc. č. 1037, zahrada o výměře cca 34 m2 (cca 18 + 3 + 5 + 8 m2), vše
k. ú. a obec Kozlovice.“
Hlasování: 13 : 0 : 0
7.7

7.8
Zrušení záměru směny částí pozemků parc. č. 1031 a 3960/1, k. ú. Kozlovice
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 20. 6. 2019 schválilo usnesením č. 40/2019 záměr směny
částí pozemků parc. č. 3960/1 za části pozemku parc. č. 1031 paní H. E. za části obecních
pozemků. I zde musíme vypracovat nový geometrický plán, kde se vytvoří samostatné parcely.
Musíme zrušit stávající záměr směny. Nový záměr prodeje či směny pak schválí rada a vlastní
směnu či souběžný prodej a nákup zastupitelstvo.
81/2019 - Zastupitelstvo obce ruší své usnesení č. 40/2019 ve znění: „Zastupitelstvo obce
schvaluje záměr směny pozemků. Předmětem směny ze strany obce jsou dle situačního plánu
části pozemku parc. č. 3960/1, ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 99 m2 (cca 77 + 22
m2) a ze strany paní E., bytem Kozlovice č. p. xxx pozemek parc. č. 1031, ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře cca 99 m2, vše k. ú. a obec Kozlovice.“
Hlasování: 13 : 0 : 0
7.9
Zrušení již neplatných záměrů prodeje obecních pozemků
7.9.1. Zrušení záměru prodeje pozemku parc. č. PK 565 k. ú. Kozlovice a části pozemku parc. č.
PK 569 k. ú. Kozlovice.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 27. 9. 2011 schválilo usnesením č. 54/2011 záměr
prodeje pozemku parc. č. PK 565 a části pozemku parc. č. PK 569. Žadateli byli T. a P. B.,
Kozlovice xxx. K prodeji těchto nemovitostí dle zveřejněných záměrů nedošlo, proto je potřeba
záměry zrušit.
82/2019 - Zastupitelstvo obce ruší své usnesení č. 54/2011 ve znění: „Zastupitelstvo obce
souhlasí se záměrem prodeje obecního pozemku PK parc. č. 565 a části pozemku PK parc. č.
569 k. ú. Kozlovice o výměře cca 400 m2. Cena bude stanovena na dalším zasedání
zastupitelstva.“
Hlasování: 13 : 0 : 0
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7.9.2. Zrušení záměru prodeje části pozemku parc. č. 146/1 k. ú. Kozlovice.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 27. 9. 2011 schválilo usnesením č. 53/2011 záměr
prodeje části pozemku parc. č. 146/1. Žadateli byli J. a R. N., Kozlovice xxx. K prodeji této
nemovitosti dle zveřejněného záměru nedošlo, proto je potřeba záměr zrušit.
83/2019 - Zastupitelstvo obce ruší své usnesení č. 53/2011 ve znění: „Zastupitelstvo obce
souhlasí se záměrem prodeje části obecního pozemku parc. č. 146/1 k. ú. Kozlovice o výměře
cca 700 m2. Cena bude stanovena na dalším zasedání zastupitelstva.“
Hlasování: 13 : 0 : 0
7.10 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 3927/1, k. ú. Kozlovice
Zastupitelstvu byla předložena žádost manželů S. o koupi části obecního pozemku parc. č. 3927/1 k.
ú. Kozlovice. Jedná se zřejmě o bývalou polní cestu, kde tyto pozemky obec neprodává. Tyto
pozemky budou potřebné a řešené při komplexních pozemkových úpravách.
84/2019 - Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 3927/1 k. ú.
Kozlovice manželům S.
Hlasování: 13 : 0 : 0
8. Petice za zachování lávky přes Ondřejnici
Zastupitelstvu byla předložena žádost nazvaná petice o zachování lávky přes Ondřejnici (na dolním
konci) na parc. č. 4095/18 a 4114/1 k. ú. Kozlovice – viz příloha zápisu. Jednalo se o dva kmeny s
deskami a kovovým zábradlím na jedné straně. Dále se v žádosti píše, že lávka sloužila od 40. let
minulého století. Lávka byla postavena nám neznámo kým a zcela bez jakéhokoliv povolení.
Momentálně se ji někdo snažil opravit a při této činnosti byl přistižen správcem toku LČR, což
vyvolalo „patřičnou“ reakci. Bohužel nikdo s občanů, kteří petici (žádost) podepsali se jednání
zastupitelstva neúčastnil.
Proběhla obsáhlá diskuze, ze které vyplynulo, že situace pro pěší je v tomto úseku nedobrá.
Problém stavby lávky jistě není ve financích, ale v nekoncepčnosti a v nemožnosti lávku legálně
postavit (ústí přímo do komunikace III. třídy). Z diskuze nakonec ve shodě vyplynulo zadat odborné
firmě vypracování řešení úseku „točna u pily – most u Peterka“ pro bezpečný pohyb chodců.
85/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování řešení úseku „točna u pily – most u
Peterka“ pro bezpečný pohyb chodců.
Hlasování: 13 : 0 : 0
9.
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.
86/2019 – 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 dlouhodobém
zabezpečení provozu obecní internetové Wifi sítě kozlovice.net, zabezpečení zásobování
obyvatel pitnou vodou – provoz obecního vodovodu a za vypracování návrhů strategických
dokumentů obce – Programu rozvoje obce a Plánu rozvoje sportu.
Hlasování: 12 : 0 : 1
87/2019 – 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.
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318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Odměna se
schvaluje za splnění (plnění) významných úkolů obce jako je zajištění obecního vodovodu a
kanalizace, výstavby části nového vodovodu, výstavby výtahu na OÚ, rekonstrukce sběrného
dvora a řízení pracovní čety obce.
Hlasování: 12 : 0 : 1
10.
Různé - diskuze
Starosta krátce zhodnotil rok 2019, jako první povolební. Nové zastupitelstvo se několikrát sešlo na
pracovních schůzkách, kde „tříbilo“ své názory. Jsem rád, že zásadní rozdíly nejsou žádné a na těch
drobných se určitě dohodneme. Myslím, že to je dobrý signál pro fungování obce.
Žádné další náměty do diskuze nebyly podány.
Jednání zastupitelstva ukončil pan starosta v 17,50 hodin, poděkoval všem za spolupráci
v uplynulém roce a pozval všechny na Souznění 2019.

Podpis starosty:
Ing. Miroslav Tofel

Podpisy ověřovatelů zápisu:
Petr Pavlát
Petr Chýlek

Zápis vyhotoven dne: 17. 12. 2019
Zapsala: Tobolová
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