Zápis č. 5-2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Kozlovice
konaného dne 18. 12. 2018 v 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ
Přítomno:
14 členů zastupitelstva, p. Červenka se dostavil před projednáváním bodu 1
Jednání zastupitelstva se nezúčastnili občané obce.
Zapisovatelkou dnešního jednání určil pan starosta pracovnici obecního úřadu paní Silvii
Borákovou.
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.
2.
2.1
2.2
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Kontrola usnesení a informace starosty
Informace výborů
Kontrolní výbor
Finanční výbor
Kontrola rozpočtu – rozpočtové opatření č. 6
Rozpočtové provizorium obce na rok 2019
OZV – o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Kozlovice
OZV – o místních poplatcích
Žádost o prodej části obecního pozemku parc. č. 569/1 a 3929
Žádost o stanovisko k převodu pozemků vodní plochy – koryto toku Ondřejnice
Stanovení odměn neuvolněných zastupitelů
Různé - diskuze

K navrženému programu jednání nepodali členové zastupitelstva žádnou připomínku nebo
požadavek na doplnění.
66/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání.
Hlasování: pro:14, proti: 0, zdrželo se: 0
Do zasedací místnosti se dostavil p. Červenka.
Volba návrhové komise
Do této komise byl navržen pan Ing. Jiří Tkáč a pan Ludvík Konečný.
67/2018 – Zastupitelstvo obce schválilo návrhovou komisi ve složení: pan Ing. Jiří Tkáč a pan
Ludvík Konečný.
Hlasování: pro: 13, proti: 0, zdrželo se: 2
Volba ověřovatelů zápisu
Na ověřovatele zápisu byli navrženi pan Mgr. Štěpán Pustka a pan Petr Chýlek.
68/2018 – Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu ve složení: pan Mgr. Štěpán Pustka
a pan Petr Chýlek.
Hlasování: pro: 13, proti: 0, zdrželo se: 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.
- Úspěšně proběhlo rozsvícení vánočního stromu i vánoční jarmark a MF Souznění.
- Obec vlastnila 3.200 ks prioritních akcií ČS a. s. na jméno v zaknihované podobě o jmenovité
hodnotě 100 Kč. Rozhodnutím hlavního akcionáře Erste Group Bank AG došlo k nucenému
přechodu akcií na tuto společnost. Hlavní akcionář poskytnul ostatním akcionářům protiplnění v
hodnotě 1.328 Kč za prioritní akcii na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 100 Kč.
Příjem rozpočtu viz bod 3. tohoto jednání.
- SSMSK byla dotázána, zda v roce 2019 dojde k rekonstrukci mostu naproti OÚ (4848/15). Dle
odpovědi k rekonstrukci nedojde.
- Dále byla podána informace o postupu při koupi inženýrské sítě. Tento „obchod“ schvaluje rada
obce – viz § 85 zákona o obcích.
- Probíhá rekonstrukce bývalé ordinace zubní lékařky na ZS za účelem zbudování rehabilitační
ordinace. Veškeré práce provádějí naši zaměstnanci.
- Další informace jsou uvedeny v zápisech rady.
69/2018 – Zastupitelstvo obce bere informace starosty na vědomí a souhlasí s nimi.
Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdrželo se: 0
2.
Informace výborů
2.1
Kontrolní výbor
Starosta předal slovo předsedovi KV panu Pustkovi.
Pan Pustka: Kontrolní výbor nezasedal, schůzka proběhne asi v lednu příštího roku.
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.
2.2
Finanční výbor
Starosta předal slovo předsedovi FV panu Eliášovi.
Pan Eliáš: FV se zabýval dvěma body jednání:
1) Odměny neuvolněných zastupitelů - Dle Nařízení vlády č. 202/2018 Sb. ze dne 4. září 2018 se
změnil způsob odměňování neuvolněných členů zastupitelstva. Zvýšily se maximální částky odměn
pro neuvolněné zastupitele. Zároveň díky nárůstu počtu obyvatel obce, naše obec nově spadá do
kategorie (nad 3.000 obyvatel), pro kterou jsou určeny vyšší částky maximálních odměn. FV
doporučuje ZO schválit odměny ve výši, jako je schválilo ZO na svém jednání 14. 12. 2017. Tedy
fakticky nezvyšovat tyto odměny s účinností od 1. 1. 2019.
Pan starosta: Odměny budou projednány v samostatném bodě dnešního jednání.
2) Pojištění odpovědnosti podnikatele a právnických osob – Obec je pojištěna proti škodám
vzniklým svou činností. Jelikož obec vlastní a provozuje vodovod, který je potenciálně velkým
zdrojem rizik, či provozuje vlastní technické služby s množstvím techniky, doporučuje FV limit
pojistného plnění zvýšit.
Pan starosta: Oslovil jsem pojišťovacího agenta, se kterým spolupracujeme, a ten poslal nějaké
nabídky, které probereme v Radě.
70/2018 – Zastupitelstvo obce bere informace finančního výboru na vědomí a souhlasí s nimi.
Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdrželo se: 0
3.
Kontrola rozpočtu – rozpočtové opatření č. 6
Zastupitelstvu bylo předloženo plnění rozpočtu obce k 30. 11. 2018 a návrh rozpočtového opatření
č. 6. Starosta jednotlivé změny vysvětlil.
71/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6-2018 v celkové výši 5.650.500
Kč. Podrobně viz přílohy tohoto zápisu.
Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdrželo se: 0
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Vzhledem k tomu, že další jednání ZO už do konce roku nebude a ještě nejsou známy všechny
podklady pro ev. závěrečné rozpočtové opatření, by bylo vhodné, aby byla rada pověřena úpravami
rozpočtu roku 2018 v plném rozsahu (do konce roku). Podobně tomu bylo i v roce minulém.
72/2018 – Zastupitelstvo obce dočasně pověřuje radu obce prováděním rozpočtových opatření
rozpočtu 2018 v plném rozsahu. Toto pověření platí do 31. 12. 2018.
Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdrželo se: 0
Pan Pustka: Zhodnocují se nějak finance na účtech? Existují bezpečné produkty, mohl bych
kontaktovat nějakého odborníka.
Pan starosta: Kdysi jsme to probírali, nakonec jsme to vzdali. Peníze se na účtech pohybují nahoru
a dolů, my ale vždy musíme mít na účtech dostatek peněz na financování stavebních a jiných akcí,
které zrovna probíhají. Určitě by se o tom ale dalo uvažovat.
4.
Rozpočtové provizorium obce na rok 2019
Do doby schválení rozpočtu obce na rok 2019 (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 2019 je navrženo ve
výši 16 mil. Kč – běžný provoz obce – mzdy, energie, plyn, PHM, údržba MK, neinvestiční výdaje,
investiční výdaje, provoz příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kozlovice, splátky úvěrů a úroků.
Rozpočet na rok 2019 bude předložen ke schválení v prvním čtvrtletí.
73/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje předložené rozpočtové provizorium obce na rok 2019
ve výši 16 mil. Kč, viz příloha zápisu.
Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdrželo se: 0
5.
OZV – o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Kozlovice
Vzhledem k tomu, že novelou zákona byly mezi tříděné komodity odpadů zařazeny jedlé oleje a
tuky, které mimochodem my už nějakou dobu sbíráme, měla by být vydána nová OZV. Další
změny jsou v článku ohledně svozu objemného odpadu. Tady nám zákon povinnost svozu
neukládá. Při každém svozu (sběru velkoobjemu) bývá v kontejnerech mnoho odpadu, který tam
být neměl a vzhledem k tomu, že máme v obci kontejner na objemný odpad přístupný celoročně na
sběrném dvoře, bylo by dobré OZV upravit, aby byl sběr pod kontrolou a sběr objemného odpadu
po obci do přistavených kontejnerů zrušit. Další úpravy jsou v článku ohledně stavebního odpadu.
74/2018 – Zastupitelstvo obce vydává podle ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Kozlovice s účinností od 1. 1. 2019.
Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdrželo se: 0
6.
OZV – o místních poplatcích
Tato vyhláška se mění z důvodu: přidání čl. 22 odst. 2, který byl řešen další samostatnou OZV;
vložením věty, která zpřesňuje lhůtu pro dodání podkladů pro osvobození od poplatku za odpady a
to do čl. 31 odst. 2 a čl. 34 odst. 2; aktualizace údajů ve čl. 32 odst. 2 a aktualizace čl. 38 odst. 2,
kde se ruší předešlé vyhlášky.
75/2018 – Zastupitelstvo obce vydává podle ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018 o místních poplatcích s účinností od 1. 1. 2019.
Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdrželo se: 0
7.
Žádost o prodej části obecního pozemku parc. č. 569/1 a 3929
Na předminulém jednání ZO schválilo záměr prodeje nově odměřených pozemků geometrickým
plánem č. 2888-3/2016 ze dne 19. 5. 2016 a to pozemku parc. č. 569/7, trvalý travní porost o
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výměře 540 m2 a parc. č. 3929/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 57 m2, k. ú.
Kozlovice. Zjistilo se, že předložený GP pozbyl z důvodu provedené digitalizace platnost a tudíž
musí být vypracován nový. Záměr je potřeba schválit znovu.
76/2018 – Zastupitelstvo obce ruší své usnesení č. 39/2018.
Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdrželo se: 0
77/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemků parc. č. 569/1, trvalý
travní porost o výměře cca 540 m2 a parc. č. 3929, ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře cca 60 m2, k. ú. Kozlovice za cenu 300 Kč/m2.“
Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdrželo se: 0
8.
Žádost o stanovisko k převodu pozemků vodní plochy – koryto toku Ondřejnice
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost Lesů ČR, s. p., o stanovisko k převodu pozemků vodní
plochy, tvořící koryto drobného vodního toku Ondřejnice v katastrálním území Kozlovice. A to
z důvodu plánované rekonstrukce vodního díla kvůli narušení stability opěrné zdi podél silnice
v délce 117 m a narušení konstrukce stávajících stupňů a podélného kamenného opevnění na
dolním konci. Stavba je součástí pozemku, tudíž Lesy žádají o převod vlastnictví pozemků, které se
nacházejí pod vodním dílem a nabízejí 3 varianty:
1) odprodej pozemků pod vodním dílem na základě geometrického plánu,
2) odprodej pozemků v kultuře vodní plocha v celé ploše v předmětném úseku – je nutno provést
zabřemenění nebo geometrické oddělení jednotlivých mostů a křížení infrastruktury ve vlastnictví
obce,
3) bezúplatný převod pozemků v kultuře vodní plocha na správce toku.
Proběhla diskuze, ze které vyplynulo, že ZO se přiklání k variantě 1).
78/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje postup u převodů pozemků vodní plochy toku
Ondřejnice dle navrhované varianty č. 1, tj. odprodej pozemků pod vodním dílem na základě
geometrického plánu.
Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdrželo se: 0
9.
Stanovení odměn neuvolněných zastupitelů
Zastupitelstvu obce byl představen způsob odměňování neuvolněných členů zastupitelstva dle
Nařízení vlády č. 202/2018 Sb. ze dne 4. září 2018, které změnilo Nařízení vlády č. 318/2017 Sb.,
respektive změnilo přílohu tohoto nařízení a tím se zvýšily maximální částky odměn pro
neuvolněné zastupitele. Zároveň díky nárůstu počtu obyvatel obce, naše obec nově spadá do
kategorie (nad 3.000 obyvatel), pro kterou jsou určeny vyšší částky maximálních odměn.
Přítomným byla předložena tabulka se stávající výší odměn (odměn bývalého zastupitelstva) a
maximální možnou výší dle nového nařízení vlády. FV doporučil nezvyšovat odměny. Zastupitelé
se po diskuzi rozhodli pro navýšení podle Nařízení vlády č. 202/2018.
Funkce
Člen rady
Předseda výboru
Člen výboru
Člen ZO bez dalších funkcí

Návrh v Kč
6.136
3.068
2.557
1.534

NV 202/2018 v Kč
7.231
3.616
3.013
1.808

79/2018 – Zastupitelstvo obce Kozlovice stanovuje svým neuvolněným členům za výkon
funkce odměny za měsíc v následujících částkách:
Člen rady:
7.231 Kč
Předseda výboru:
3.616 Kč
Člen výboru:
3.013 Kč
Člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 1.808 Kč
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Odměna bude poskytována od 1. 1. 2019. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný
mandát člena zastupitelstva obce 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: pro: 11, proti: 2, zdrželo se: 2
10.
Různé - diskuze
Pan starosta: Určitě budeme muset svolat nějakou pracovní schůzku ohledně činností obce a
pracovního plánu na toto volební období, abychom to mohli zahrnout i do rozpočtu.
Nato se rozvinula diskuze ohledně dopravní situace v obci (ulice od hasičárny směr Lhotka,
Měrkovice, chodníky dolní konec, aj.)
Pan starosta: Toto je obsáhlý problém, kterým se budeme zabývat někdy příště na samostatném
jednání.
Jednání zastupitelstva ukončil pan starosta v 19:45 hodin, poděkoval všem za účast a popřál klidné
prožití Vánoc.

Podpis starosty:
Ing. Miroslav Tofel

Podpisy ověřovatelů zápisu:
Mgr. Štěpán Pustka
Petr Chýlek

Zápis vyhotoven dne: 19. 12. 2018
Zapsala: Boráková

Zastupitelstvo obce Kozlovice

5-2018

Stránka 5 z 5

