Zápis č. 3-2020 ze zasedání Zastupitelstva obce Kozlovice
konaného dne 17. 9. 2020 v 17:00 hodin v sále OÚ
Přítomno:
14 členů zastupitelstva, 15. se dostavil před projednáváním 1. bodu
Jednání zastupitelstva se zúčastnilo 10 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.
3.
4.
5.
5.1
5.2
6.
7.
8.
8.1
8.2
8.3

Kontrola usnesení a informace starosty
Prezentace studie Trasy pro pěší (chodníky) na dolní konec (OÚ – Dvůr)
Prezentace studie Trasy pro pěší (chodníky) na horní konec (cukrárna – Kříž)
Projednání žádosti o zajištění bezpečnosti provozu na komunikaci umístěné na p. č.
3905/2 k. ú. Měrkovice
Informace výborů
Kontrolní výbor
Finanční výbor
Informace k připravované změně ÚP
Kontrola rozpočtu – rozpočtové opatření č. 3/2020
Různé
Zaměstnanecký fond
Splašková kanalizace – informace
Diskuze

Starosta: Má někdo ze zastupitelů připomínky k navrženému programu, přeje si ho někdo doplnit?
Pokud ne, dávám hlasovat o dnešním programu jednání zastupitelstva obce.
44/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání.
Hlasování: 14 : 0 : 0
Volba návrhové komise
Do této komise byl navržen pan Mgr. Štěpán Pustka a pan Ing. arch. Václav Cviček.
45/2020 – Zastupitelstvo obce schválilo návrhovou komisi ve složení: pan Mgr. Štěpán Pustka
a pan Ing. arch. Václav Cviček.
Hlasování: 12 : 0 : 2
Volba ověřovatelů zápisu
Na ověřovatele zápisu byli navrženi paní MUDr. Petra Prašivková a pan Tomáš Nezhoda.
46/2020 – Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu ve složení: paní MUDr. Petra
Prašivková a pan Tomáš Nezhoda.
Hlasování: 12 : 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.
Do sálu vešel zastupitel Václav Holub.
A nyní k jednotlivým bodům programu:
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1.
Kontrola usnesení a informace starosty
- Usnesení z minulého ZO jsou splněna, kromě realizace schváleného prodeje pozemků panu
Svobodovi – nadále zpochybňuje naše vlastnictví?!, ještě neproběhl ani schválený prodej pozemků
manželům Cvičkovým.
- Z důvodu epidemické situace a především nepřehlednosti a změn opatření, byl zrušen Den obce.
Mše za obec proběhla v neděli. Zúčastnily se jí některé spolky (v uniformách, krojích, dresech).
- Byly zrušeny i Krmášové atrakce.
- Proběhl průběžný přezkum hospodaření obce odborem kontroly MSK – bez výhrad.
- Probíhá komunikace se Státním pozemkovým úřadem ohledně pozemků skokanského areálu.
- Probíhá komunikace s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ohledně hasičárny
v Měrkovicích. Byla provedena pasportizace.
- Je dokončena rekonstrukce bývalých tenisových antukových kurtů (jeden kurt má umělé
osvětlení).
- Jsou dokončeny chodníky a úprava prostranství v urnovém háji na hřbitově, je dokončeno místo
pro odběr vody na zalévání hrobů.
- Pokračují práce na rekultivaci skládky.
- Proběhly dvě velké opravy poruchy vodovodu v areálu firmy Milata a na dolním konci v oblasti
ČOV.
- V souladu s minulým jednáním byly zadány projektové dokumentace Náves a Nové zdravotní
středisko a studie Lávek přes Ondřejnici. U projektu zdravotního střediska nastal problém – kolize
se stávajícím územním plánem.
- Ve škole je dokončena rekonstrukce jídelny a oprava v kuchyni – zajišťovala škola.
- Pracuje se na úpravě prostranství před bývalou školou v Měrkovicích (nové venkovní schody do
budovy, terasa s ohništěm, zpevněné plochy, rekonstrukce oplocení, …) – realizují naši
zaměstnanci.
- Proběhla kontrola MZe na provozování vodovodu a kanalizace v obci. Kontrolu provedl Odbor
hlavního regulátora a vrchního dohledu VAK.
47/2020 - Zastupitelstvo obce bere informace starosty na vědomí a souhlasí s nimi.
Hlasování: 15 : 0 : 0
2.
Prezentace studie Trasy pro pěší (chodníky) na dolní konec (OÚ – Dvůr)
Tohoto bodu jednání se účastnil zpracovatel studie Ing. arch. Lubomír Dehner (Studio-D Opava,
s.r.o.) a studii představil přítomným. Vzhledem k tomu, že souvislý chodník kolem cesty je
technicky i finančně téměř nerealizovatelný, soustředil se návrh na převedení chodců na „malou
stranu“ realizací 3 nových lávek a využitím připlocených obecních pozemků (levý břeh
Ondřejnice).
Proběhla diskuze mezi zastupiteli, přítomnými občany a zpracovatelem studie. Z diskuze mj.
vyplynulo, že studie nezahrnuje trasy směr Hůra. Bylo dohodnuto, že studie bude řešit i tuto trasu.
48/2020 - Zastupitelstvo obce bere prezentaci a informace zpracovatele studie bez připomínek
na vědomí a požaduje dopracování studie o trasy směr Hůra.
Hlasování: 15 : 0 : 0
3.
Prezentace studie Trasy pro pěší (chodníky) na horní konec (cukrárna – Kříž)
Prezentaci studie provedl zpracovatel Ing. arch. Václav Cviček. Výsledkem studie je souvislý
chodník po pravé straně směr horní konec. Chodník je realizovatelný, pokud dojde k dohodě
s některými majiteli pozemků, kterých se stavba dotkne. Předběžná cena takového chodníku je cca
12 mil. Kč. Proběhla krátká diskuze.
49/2020 - Zastupitelstvo obce bere prezentaci a informace zpracovatele studie bez připomínek
na vědomí.
Hlasování: 15 : 0 : 0
4.

Projednání žádosti o zajištění bezpečnosti provozu na komunikaci umístěné na p. č.
3905/2 k. ú. Měrkovice
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Zastupitelstvu byla předložena žádost občanů o zajištění bezpečnosti provozu na komunikaci
umístěné na p. č. 3905/2 v k. ú. Měrkovice (v oblasti ČOV). Žádost podal pan M. V. spolu
s podpisovými archy (26 podpisů). Žádost zároveň obsahuje několik doporučení na řešení situace.
Starosta: Situace v tomto úseku jistě není ideální – nicméně podobná, jako na všech ostatních
příjezdech a výjezdech z obce. Řidiči naprosto nedodržují dopravní předpisy a především pak
předepsanou rychlost. V minulosti byla v této oblasti posunuta značka začátek obce a umístěný je
tam i informativní radar. Moc to nepomohlo. Domnívám se, že do budoucna je výstavba chodníku
od restaurace Ve Dvoře po Mlýn nutností. Z doporučených řešení je naprosto nereálné umístění
retarderu, radaru a semaforu. I po diskuzi, která proběhla na jednání rady obce navrhuji požádat o
schválení a umístění svislého značení (zákaz předjíždění) i vodorovného značení (plná čára, pozor
chodci). Upozorňuji, že toto značení se stanovuje rozhodnutím, které po schválení dopravní policií
vydá Magistrát MFM. Obec je v pozici žadatele. Domnívám se, že toto opatření by mohlo pomoci.
50/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na Magistrát MFM o stanovení nového
dopravního značení v požadovaném úseku – zákaz předjíždění, plná čára a nápis pozor
chodci.
Hlasování: 15 : 0 : 0
5.
Informace výborů
5.1
Kontrolní výbor
Starosta předal slovo předsedovi kontrolního výboru.
Kontrolní výbor se sešel. Závěry z jednání jsou uvedeny v zápise, který je přílohou tohoto zápisu a
zastupitelé jej obdrželi v podkladech.
51/2020 - Zastupitelstvo obce bere zápis kontrolního výboru a informace starosty na vědomí a
souhlasí s nimi.
Hlasování: 15 : 0 : 0
5.2
Finanční výbor
Starosta předal slovo předsedovi finančního výboru.
Finanční výbor se sešel a projednal navržené rozpočtové opatření č. 3, které doporučuje schválit.
52/2020 - Zastupitelstvo obce bere zápis finančního výboru na vědomí a souhlasí s ním.
Hlasování: 15 : 0 : 0
6.
Informace k připravované změně ÚP
Informace o připravované změně ÚP byla dle dohody z minulého ZO zveřejněna na ÚD (pevné i
elektronické), na facebooku a bude i ve Zpravodaji. Do 30. 9. je možné ještě podat žádost. Všechny
doposud podané žádosti jsou evidovány.
Proběhla informativní schůzka s pořizovatelem, což je Magistrát MFM odbor Územního rozvoje a
stavebního řádu. Další postup je takový, že předložené žádosti zašleme na Magistrát, který je
překontroluje a doporučí, či nedoporučí k zařazení do změny. My pak vlastní změnu zahájíme
usnesením, kde budou uvedeny konkrétní pozemky do změny zařazené. Padnul návrh posunout
termín podání žádosti o změnu. Tento návrh přijat nebyl – bylo konstatováno, že tato možnost tu
byla 10 let.
53/2020 - Zastupitelstvo obce bere informace ohledně změny ÚP na vědomí a souhlasí s nimi.
Hlasování: 15 : 0 : 0
7.
Kontrola rozpočtu – rozpočtové opatření č. 3/2020
Zastupitelstvu byl předložen rozpočet obce s plněním k 31. 8. 2020.
V předloženém návrhu byly barevně vyznačeny návrhy úprav vč. komentáře. Zastupitelům byly
jednotlivé změny vysvětleny. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
54/2020 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí plnění rozpočtu k 31. 8. 2020 a schvaluje
rozpočtové opatření RO č. 3/2020 v celkové výši 4.554.750 Kč – viz příloha zápisu.
Hlasování: 15 : 0 : 0
8.

Různé
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8.1
Zaměstnanecký fond
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh Zásad o podmínkách tvorby a používání zaměstnaneckého
fondu zaměstnanců obce Kozlovice v pracovním poměru a uvolněných členů Zastupitelstva obce
Kozlovice. Nynější Zásady jsou z roku 1996 a vzhledem k tomu, že došlo ke změnám v některých
zákonech, musíme znovu schválit Zásady nově, aby nedocházelo ke kolizi.
55/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje Zásady o podmínkách tvorby a používání
zaměstnaneckého fondu zaměstnanců obce Kozlovice v pracovním poměru a uvolněných
členů Zastupitelstva obce Kozlovice s účinností od 1. 1. 2020 – viz příloha zápisu.
Hlasování: 15 : 0 : 0
8.2
Splašková kanalizace – informace
Jak již bylo řečeno v informacích starosty, proběhla ve dnech 2. a 3. 9. 2020 kontrola MZe na
provozování vodovodu a kanalizace v obci. Kontrolu provedl Odbor hlavního regulátora a vrchního
dohledu VAK. Proběhla krátká diskuze.
Starosta připomenul zastupitelům, že v příštím roce dojde k převodu nové kanalizace na SmVaK. I
po tomto převodu zbudou obci ještě některé „kousky“ kanálů, jejichž provozování je po technické,
ekonomické, ale především administrativní stránce velice náročné.
56/2020 - Zastupitelstvo obce bere informace starosty na vědomí a pověřuje starostu
zahájením jednání se SmVaKem o možnosti budoucího odprodeje „zbytků“ kanalizace.
Hlasování: 15 : 0 : 0
8.3
Diskuze
Byl stanoven termín dalšího jednání zastupitelstva na 17. 12. 2020.
Jednání zastupitelstva ukončil pan starosta v 19:30 hodin a poděkoval všem za účast.

Podpis starosty:
Ing. Miroslav Tofel

Podpisy ověřovatelů zápisu:
MUDr. Petra Prašivková
Tomáš Nezhoda

Zápis vyhotoven dne: 21. 9. 2020
Zapsala: Silvie Boráková
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