Zápis č. 3-2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Kozlovice
konaného dne 13. 9. 2018 v 17:00 hodin v Klubovně seniorů č. p. 370
Přítomno:
11 členů zastupitelstva, p. Cviček se dostavil před projednáváním bodu 1
Omluveni:
Ing. Jiří Tkáč, Mgr. Lukáš Gola, Libor Král
Jednání zastupitelstva se zúčastnili 2 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.
4.1
4.2
4.3
4.4
5.
6.
7.
8.
9.

Kontrola usnesení a informace starosty
Informace výborů
Kontrolní výbor
Finanční výbor
Kontrola rozpočtu – rozpočtové opatření č. 4
Pozemky
Prodej pozemku parc. č. 3993/3
Darování pozemků obci Moravskoslezským krajem
Návrh na darování pozemků obci soukromou osobou
Žádost o prodej části pozemku
Žádost o stanovisko k převodu pozemků vodní plochy – koryto toku
Ondřejnice
Zpráva kontrolního výboru a závěrečný účet SMOPO (2017)
Zhodnocení volebního období 2014 – 2018
Schválení odměny starostovi a místostarostovi obce
Různé – diskuze

K navrženému programu jednání nepodali členové zastupitelstva žádnou připomínku nebo
požadavek na doplnění.
31/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání.
Hlasování: 11 : 0 : 0
Volba návrhové komise
Do této komise byl navržen pan Ondřej Eliáš a pan Václav Holub.
32/2018 – Zastupitelstvo obce schválilo návrhovou komisi ve složení: pan Ondřej Eliáš a pan
Václav Holub.
Hlasování: 9 : 0 : 2
Volba ověřovatelů zápisu
Na ověřovatele zápisu byli navrženi pan Ing. Petr Pavlát a paní Mgr. Hana Ulčáková.
33/2018 – Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu ve složení: pan Ing. Petr Pavlát a
paní Mgr. Hana Ulčáková.
Hlasování: 9 : 0 : 2
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Zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce byl vyložen k nahlédnutí na OÚ. Nebyly vzneseny
žádné připomínky, považuje se za schválený.
Dostavil se pan Cviček.
A nyní k jednotlivým bodům programu:
1.
Kontrola usnesení a informace starosty
- Usnesení z minulého ZO jsou splněna.
- K 1. 8. 2018 proběhla změna ve funkci ředitelky ZŠ a MŠ Kozlovice. Novou ředitelkou naší
příspěvkové organizace je paní Mgr. Jaroslava Minksová. Pan starosta poděkoval paní Mgr. Haně
Ulčákové za výbornou dlouholetou spolupráci mezi školou a obcí. Paní Ulčáková poděkovala.
- Finišují úpravy interiéru obecního úřadu.
- Dokončila se rekonstrukce prostor Klubovny seniorů.
- Pan starosta pozval všechny přítomné na Den otevřených dveří Základny na horním konci
s možností prohlédnutí veškeré techniky spolu se dvěma nejnovějšími hasičskými auty.
- Dokončují se práce na projektu Modernizace odborných učeben ve škole.
- Je dokončena i nová vrátnice pro zaměstnance obce v tělocvičně.
34/2018 – Zastupitelstvo obce bere informace starosty na vědomí a souhlasí s nimi.
Hlasování: 12 : 0 : 0
2.
Informace výborů
2.1
Kontrolní výbor
Kontrolní výbor nezasedal. K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.
2.2
Finanční výbor
Finanční výbor zasedal. Tento bod bude projednán jako samostatný bod na konci tohoto zasedání.
3.
Kontrola rozpočtu – rozpočtové opatření č. 4
Zastupitelstvu bylo předloženo plnění rozpočtu obce a návrh rozpočtového opatření č. 4 v celkové
výši 296 680 Kč. Starosta jednotlivé změny probral a zastupitelstvu vysvětlil. Nebyly vzneseny
žádné otázky.
35/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4 v celkové výši 296 680 Kč.
Hlasování: 12 : 0 : 0
4.
Pozemky
4.1
Prodej pozemku parc. č. 3993/3
Paní H. B. požádala obec o odprodej obecního pozemku parc. č. 3993/3, ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 41 m2. O záměru prodat nemovitý majetek rozhodlo Zastupitelstvo obce dne
14. 6. 2018, usnesením č. 27/2018. Záměr byl řádně vyvěšen na úřední desce. Zastupitelstvu obce je
předložena kupní smlouva. Předběžná cena 500 Kč/m2.
36/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc. č. 3993/3, ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 41 m2, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský
kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, na LV č. 1, v obci Kozlovice, k. ú. Kozlovice paní
H. B., Palkovice za cenu 20 500 Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou kupní smlouvu a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Hlasování: 12 : 0 : 0
4.2
Darování pozemků obci Moravskoslezským krajem
Jedná se o nově vzniklé pozemky v souvislosti s výstavbou chodníků na horním konci (chodníky
směr Tichá a horní konec) dle geometrického plánu č. 3077-58/2017 ze dne 5. 1. 2018 a to parc. č.
3969/25, ostatní plocha, ostatní dopravní plocha o výměře 1 143 m2 a dle geometrického plánu č.
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3076-58/2017 ze dne 13. 12. 2017 a to parc. č. 4109/15, ostatní plocha, silnice o výměře 703 m2, k.
ú. Kozlovice. Účetní cena pozemků je celkem 104 535 Kč. Dnes je zastupitelstvu předložena
darovací smlouva na tyto pozemky.
37/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje příjem daru od Moravskoslezského kraje a to
pozemku parc. č. 3969/25, ostatní plocha, ostatní dopravní plocha o výměře 1 143 m2, nově
vzniklého z pozemku parc. č . 3969/4 dle geometrického plánu č. 3077-58/2017 ze dne 5. 1.
2018 a parc. č. 4109/15, ostatní plocha, silnice o výměře 703 m2, nově vzniklého z pozemku
parc. č. 4109/2, dle geometrického plánu č. 3076-58/2017 ze dne 13. 12. 2017, vše k. ú.
Kozlovice.
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou darovací smlouvu a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Hlasování: 12 : 0 : 0
4.3
Návrh na darování pozemků obci soukromou osobou
Manželé P. chtějí obci darovat část pozemku parc. č. 1332/6, ostatní plocha, ostatní komunikace,
parc. č. 1332/5, trvalý travní porost a parc. č. 1328/5 trvalý travní porost, k. ú. Kozlovice. Na těchto
pozemcích se nachází komunikace, kterou užívají obyvatelé okolních nemovitostí jako přístup
k jejich pozemkům. K darování by došlo po dokončení výstavby RD.
38/2018 – Zastupitelstvo obce bere informaci o navrhovaném daru pozemků na vědomí. ZO
upozorňuje, že pozemky přebere jen v případě, že budou zpevněné – budou mít dostatečný
„kufr“ a odvodnění pro jejich další možnou údržbu a opravy.
Hlasování: 12 : 0 : 0
4.4
Žádost o prodej části pozemku
Zastupitelstvu obce je předložena žádost manželů B. o odprodej 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 výměře 540 m2 a parc. č. 3929/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 57 m2, k. ú.
Kozlovice. Žadatelé pozemky již několik let užívají a udržují. V pozemcích nejsou uloženy žádné
sítě technické infrastruktury v majetku obce. Jedná se o pozemky sousedící s pozemky žadatelů,
vedené v ÚP jako plocha zemědělská, plocha veřejných prostranství.
39/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemků parc. č. 569/7, trvalý travní
porost o výměře 540 m2 a parc. č. 3929/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 57 m2,
k. ú. Kozlovice za cenu 300 Kč/m2.
Hlasování: 12 : 0 : 0
5.
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 bere žádost v potaz, ale rozhodnutí přenechá nově
vzniklému zastupitelstvu, vzniklému z říjnových voleb. Rozhodnutí bude novým ZO s největší
pravděpodobností učiněno do konce tohoto roku.
40/2018 – Zastupitelstvo obce přenechává rozhodnutí o této žádosti nově vzniklému
zastupitelstvu obce.
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Hlasování: 12 : 0 : 0
6.
Zpráva kontrolního výboru a závěrečný účet SMOPO (2017)
Zastupitelstvu byly předloženy podklady o závěrečném účtu SMOPO za rok 2017 a zpráva
kontrolního výboru.
41/2018 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet Sdružení měst a obcí povodí
Ondřejnice za rok 2017.
Hlasování: 12 : 0 : 0
42/2018 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru Sdružení měst a
obcí povodí Ondřejnice za rok 2017.
Hlasování: 12 : 0 : 0
7.
Zhodnocení volebního období 2014-2018
Pan starosta přednesl zprávu, která popsala hlavní aktivity, které v obci proběhly za uplynulé čtyři
roky – zpráva (výčet aktivit) je přílohou tohoto zápisu. Hlavním bodem volebního období byla
především přístavba ZŠ, což se podařilo a nová škola i školka od loňského roku slouží svému účelu.
Nakonec pan starosta poděkoval všem, kteří se o zdárný průběh volebního období zasloužili –
místostarostovi, pracovníkům obce, zastupitelům, vedoucím a členům spolků a organizací a všem
občanům, kteří obci fandili a fandí.
Pro zajímavost ještě sdělil, že počet obyvatel Kozlovic již dosáhl v minulých dnech čísla 3.052.
Před čtyřmi léty to bylo 2.999.
43/2018 – Zastupitelstvo obce bere zhodnocení volebního období 2014-2018 na vědomí a
souhlasí s ním.
Hlasování: 12 : 0 : 0
8.
Schválení odměny starostovi a místostarostovi obce
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. V roce loňském ani
letošním nebyla žádná odměna schválena. FV odměnu navrhuje.
Pan starosta předal slovo předsedovi FV panu Eliášovi.
Pan Eliáš: Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu obce v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o
obcích (obecní zřízení) § 76 odst. 1 a 2 schválit starostovi a místostarostovi obce mimořádnou
odměnu ve výši 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. Odměnu navrhuje schválit za splnění (plnění) významných úkolů obce jako byla realizace
stavby Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Kozlovice (cca 32 mil. Kč), získání dotace na tuto akci (cca14
mil. Kč), stavby Úpravy interiéru OÚ Kozlovice (cca 14 mil. Kč) a za získání dotace z IROP na
projekt Modernizace odborných učeben ZŠ Kozlovice.
Zároveň finanční výbor doporučuje zastupitelstvu schválit následující dvě usnesení:
44/2018 – 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 obce jako byla realizace stavby Navýšení kapacity ZŠ a MŠ
Kozlovice (cca 32 mil. Kč), získání dotace na tuto akci (cca 14 mil. Kč), stavby Úpravy
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interiéru OÚ Kozlovice (cca 14 mil. Kč) a za získání dotace z IROP na projekt Modernizace
odborných učeben ZŠ Kozlovice.
Hlasování: 10 : 0 : 2
45/2018 – 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 jako byla realizace stavby Navýšení
kapacity ZŠ a MŠ Kozlovice (cca 32 mil. Kč), získání dotace na tuto akci (cca 14 mil. Kč),
stavby Úpravy interiéru OÚ Kozlovice (cca 14 mil. Kč) a za získání dotace z IROP na projekt
Modernizace odborných učeben ZŠ Kozlovice.
Hlasování: 10 : 0 : 2
9.
Různé - diskuze
V diskuzi vystoupili občané, manželé N., kvůli dopisu, který zaslali obecnímu úřadu, který se týká
odstranění černé stavby na místní komunikaci. Na dopis ve stejné věci již bylo manželům N.
obecním úřadem odpovězeno dříve (několikrát), tudíž se tímto dalším dopisem obecní úřad již
znovu nezabýval. Proběhla diskuze – obec má skutečný stav zaměřený, manželé N. toto zaměření
neuznávají. Dopisem se zastupitelstvo více zabývat nebude.
Dále předseda finančního výboru poznamenal, že někteří členové zastupitelstva – pan Klímek,
Ulčák a Král již nekandidují v následujících volbách a touto cestou jim poděkoval za práci
v zastupitelstvu.
Jednání zastupitelstva ukončil pan starosta v 18:35 hodin, poděkoval všem za účast a práci v celém
volebním období.

Podpis starosty:
Ing. Miroslav Tofel

Podpisy ověřovatelů zápisu:
Mgr. Hana Ulčáková
Ing. Petr Pavlát

Zápis vyhotoven dne: 14. 9. 2018
Zapsala: Boráková
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