Zápis č. 2-2020 ze zasedání Zastupitelstva obce Kozlovice
konaného dne 18. 6. 2020 v 17:00 hodin v sálu OÚ
Přítomno:
14 členů zastupitelstva
Omluveni:
Lenka Nevludová
Jednání zastupitelstva se zúčastnili 2 občané.
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.
Starosta: Jak jsem Vás informoval na pracovní schůzce, podala paní Hana Ulčáková dne 25. 5.
2020 rezignaci na funkci zastupitele obce Kozlovice. Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o
volbách) v § 55 odst. 2 písm. b) stanoví, že mandát zaniká dnem, kdy starosta obdrží písemnou
rezignaci člena zastupitelstva obce na jeho mandát. Mandát jmenované tedy skončil dne 25. 5. 2020
ve 24:00 hodin.
Podle § 56 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí nastupuje za člena tohoto zastupitelstva
náhradník z kandidátní listiny téže volební strany a to dnem následujícím po dni, kdy došlo k zániku
mandátu. Tím se automaticky stal ke dni 26. 5. 2020 náhradník pan Bc. Pavel Kovář, který dne 4. 6.
2020 převzal Osvědčení o nastoupení do funkce člena zastupitelstva obce Kozlovice.
Rada obce svým usnesením č. 98/2020 vzala na vědomí rezignaci Hany Ulčákové na mandát člena
zastupitelstva a předala Pavlu Kovářovi Osvědčení o nastoupení do funkce člena zastupitelstva obce
Kozlovice.
Podle § 69 odst. 2 zákona o obcích, člen zastupitelstva obce skládá na začátku prvního zasedání
zastupitelstva, jehož se po svém zvolení zúčastní, slib pronesením slova „slibuji“ a podpisem na
připravené listině.
Slib přečte paní Silvie Boráková. Žádám zastupitele, aby povstali a po dobu celého aktu setrvali
vestoje.
Následně pan starosta požádal nového člena ZO, aby se představil. Po představení nového
zastupitele pokračovalo zasedání zastupitelstva obce schválením programu.
Pro toto řádné zasedání je navržen následující program:
1.
2.
3.
4.
4.1
4.2
5.
6.
7.
8.
8.1
8.2
8.3
9.

Složení slibu nového zastupitele
Kontrola usnesení a informace starosty
Volba nového člena Finančního výboru
Informace výborů
Kontrolní výbor
Finanční výbor
Závěrečný účet a účetní závěrka obce za rok 2019
Rozpočtové opatření č. 2/2020
Závěrečný účet a zpráva kontrolního výboru SMOPO za rok 2019
Schválení individuálních dotací na rok 2020
FC Kozlovice, z. s.
Soubor lidových písní a tanců Valašský vojvoda, z. s.
Římskokatolická farnost Kozlovice
Pozemky
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9.1
9.2
10.
11.
12.
13.
13.1

Prodej pozemků LČR
Žádost o prodej pozemků (části 2014/1, 1990/2 a pozemku 1977/1)
Smlouva o partnerství (Efektivní komunikace a řízení obcí)
Územní plán
Studie Kozlovice střed a studie Areál sportu Kozlovice
Různé
Areál skokanských můstků

Oproti zveřejněnému programu byly přidány 2 body, které je potřeba projednat. Nikdo ze
zastupitelů neměl připomínky k navrženému programu, nikdo si ho nepřál doplnit o další body.
21/2020 – Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání.
Hlasování: 14 : 0 : 0
Volba návrhové komise
Do této komise byl navržen pan Petr Pavlát a pan Ondřej Eliáš.
22/2020 – Zastupitelstvo obce schválilo návrhovou komisi ve složení: pan Petr Pavlát a pan
Ondřej Eliáš.
Hlasování: 12 : 0 : 2
Volba ověřovatelů zápisu
Na ověřovatele zápisu byl navržen pan Pavel Sýkora a pan Václav Holub.
23/2020 – Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu ve složení: pan Pavel Sýkora a pan
Václav Holub.
Hlasování: 12 : 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.
Složení slibu nového zastupitele
Složení slibu proběhlo úspěšně vyřčením slova „slibuji“ po přečtení citace slibu a podepsáním
nového zastupitele na listinu. Zastupitelstvo obce na svém zasedání 1-2020 schválilo na základě
nařízení vlády svým usnesením č. 18/2020 mimo jiné výši odměny pro člena zastupitelstva bez
dalších funkcí ve výši 1.989 Kč a výši odměny pro člena výboru ve výši 3.314 Kč, které budou
v případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva poskytovány ode dne
složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována
ode dne zvolení do příslušné funkce.
24/2020 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí složení slibu panem Pavlem Kovářem.
Hlasování: 13 : 0 : 1
2.
Kontrola usnesení a informace starosty
- Usnesení z minulého ZO jsou splněna kromě: prozatím neproběhla směna pozemků s panem J.
(zrušení daně z nabytí nemovitosti), neproběhl prodej panu S. – nadále zpochybňuje naše
vlastnictví?!, ještě neproběhl prodej manželům C. (požádali o posečkání).
- byla předána kompletní studie Kozlovice střed a Areál sportu Kozlovice
- je hotová PD vč. stavebního povolení rekonstrukce mostu U Váhy
- projektuje se prodloužení vodovodu Rybí – II. etapa
- byly zahájeny práce na studiích tras pro pěší – úsek cukrárna Kříž a úsek OÚ Restaurace Ve
Dvoře
- je hotová rekonstrukce betonové podlahy na Základně
- před dokončením je rekonstrukce bývalých antukových kurtů u hřiště FC
- je provedena rekonstrukce osvětlení tělocvičen (velké i malé) – LED svítidla
- je provedena výměna svítidel na poště
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- probíhají práce na chodníku v urnovém háji na hřbitově a realizuje se místo pro odběr vody na
zalévání hrobů
- byla zahájena rekultivace naší skládky
- je provedená část obnovy vodovodu na Záhumní a řešeny poruchy
- byly schváleny dotace spolkům a dary sociálním a charitativním organizacím
- zpracovává se žádost o dotaci na pořízení domovních kompostérů
- byl zakoupen kvalitní mulčovač (sekání příkopů, břehů, ...)
- přezkum hospodaření KÚ MSK proběhl bez připomínek
25/2020 – Zastupitelstvo obce bere informace starosty na vědomí a souhlasí s nimi.
Hlasování: 14 : 0 : 0
3.
Volba nového člena Finančního výboru
Paní Hana Ulčáková zároveň podala dne 25. 5. 2020 rezignaci na funkci člena finančního výboru
obce Kozlovice.
26/2020 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí rezignaci paní Hany Ulčákové na členství ve
finančním výboru.
Hlasování: 14 : 0 : 0
Podle § 118 odst. 2 a § 119 odst. 1 zákona o obcích, je finanční výbor nejméně tříčlenný a musí mít
lichý počet členů. Dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, je
zastupitelstvu vyhrazeno odvolání a volba předsedy a členů finančního výboru. Zastupitelstvo dne
1. 11. 2018 schválilo, že finanční výbor má předsedu a 2 členy. Odstoupením paní Ulčákové má
finanční výbor pouze dva členy. Je potřeba zvolit nového člena finančního výboru. Starosta požádal
o návrhy. Volbu navrhl provést aklamací (veřejným hlasováním), s čímž zastupitelé souhlasili.
Pustka: Navrhuji pana Pavla Kováře. Další návrh nebyl předložen a proběhlo hlasování.
27/2020 – Zastupitelstvo obce volí pana Pavla Kováře jako člena finančního výboru od 18. 6.
2020. Zastupitelstvo obce stanovuje, že výplata odměny za funkci člena finančního výboru
panu Pavlu Kovářovi náleží ode dne 18. 6. 2020.
Hlasování: 12 : 0 : 2
4.
Informace výborů
4.1
Kontrolní výbor
Zápis z jednání KV obdrželi zastupitelé v podkladech. Pan Pustka popsal jednání KV a nesouhlas
s nezhodnocením volných finančních prostředků obce na termínovaných účtech. Podle názoru KV
obec nejedná zodpovědně a přichází o peníze z úroků.
Starosta: Odpověď je v zápise rady a rovněž v zápisech ZO, kdy vložení peněz do fondů bylo
zamítnuto. V žádném zákoně není ani zmínka o tom, že by obec měla tvořit zisk a vydělávat, či
obchodovat s finančními prostředky. Pletete si podnikatelské prostředí a prostředí veřejnosprávního
sektoru. Z důvodu pojištění jsou volné finanční prostředky uloženy v několika bankách. Vlivem
koronavirové krize obec letos přijde možná až o 10 mil. Kč! Co bude v nejbližších létech, nevíme.
Největší část příjmů tvoří podíl na vybrané DPH státem. Pokud se budou sazby DPH snižovat, je to
další velký výpadek příjmů – a možná už trvalý. Prozatím je všechno v běhu a neustále se situace
mění. Doporučuji vyčkat a změny do rozpočtu zapracovat, až bude vše jasné. Díky dobrému
hospodaření obce v minulých létech máme snad dostatečné rezervy, abychom vše překonali.
Eliáš: Já vidím právě jako zodpovědné chování obce tu skutečnost, že máme peníze rozloženy ve
více bankách a vidím jako nezodpovědné možné riskování uložení financí do fondů. Momentálně se
chystá mnoho dotačních titulů, a proto si myslím, že bychom měli projektovat a zase projektovat,
připravovat stavby a za využití dotací následně rozvíjet obec.
Místostarosta: Šetříme peníze výběrovými řízeními a v žádném případě nechceme a nesmíme
riskovat s obecními penězi.
28/2020 – Zastupitelstvo obce bere zápis a informace kontrolního výboru a informace starosty
na vědomí.
Hlasování: 14 : 0 : 0
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4.2
Finanční výbor
Eliáš: Omlouváme se za chybu v rozpočtu, které jsme si nevšimli.
Pustka: Díval jsem se do tabulky, je to nesrozumitelné, jednou jsou částky ve stotisících Kč, jindy
v korunách.
Starosta: Kdysi jsme schválili, že se bude rozpočet uvádět ve statisících Kč, ale plnění musí být
v korunách.
29/2020 – Zastupitelstvo obce bere informace finančního výboru a starosty na vědomí.
Hlasování: 14 : 0 : 0
5.
Závěrečný účet a účetní závěrka obce za rok 2019
Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu, ve znění pozdějších
předpisů, byl návrh závěrečného účtu obce za rok 2019 zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu
Kozlovice a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup. Obdrželi jej všichni členové
zastupitelstva. Při projednávání závěrečného účtu je jeho součástí zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření. Přezkum hospodaření provedl Krajský úřad Moravskoslezského kraje Ostrava. Při
přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Nebyly vzneseny žádné dotazy.
30/2020 – Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Kozlovice a souhlasí s celoročním
hospodařením obce za rok 2019 a to bez výhrad.
Hlasování: 14 : 0 : 0
Na základě Vyhlášky MF ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek
některých vybraných účetních jednotek přísluší zastupitelstvu obce schvalovat účetní závěrku obce
sestavenou k rozvahovému dni (tj. 31. 12. předcházejícího roku).
Předložené povinné složky pro schvalování účetní závěrky:
- Vlastní účetní závěrka – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha.
- Zpráva o výsledku přezkoumání dle zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2019.
- Komentář k výsledku finančních kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb. za rok 2019.
- Inventarizační zpráva zpracovaná v souladu s vyhl. č. 270/2010 Sb. k 31. 12. 2019.
31/2020 – Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2019. Zastupitelstvo obce
nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souvislosti s § 4
vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky. Předložené doklady ke schválení účetní závěrky byly zpracovány v souladu s
vyhláškou a v souladu s požadavky schvalovacího orgánu v úplnosti.
Hlasování: 14 : 0 : 0
6.
Rozpočtové opatření č. 2/2020
Zastupitelstvu byl předložen rozpočet obce s plněním k 31. 5. 2020.
Starosta informoval ZO, že vlivem koronavirové pandemie a v návaznosti na to přijatých nařízení
vlády a změnami zákonů obec v letošním roce přijde cca o 10 mil. Kč v příjmech! Díky rezervám
(naspořených finančních prostředků) z minulých let nebude mít ani takto drastický pokles příjmů
vliv na plánované akce a provoz v tomto roce. Otázkou je, co bude v letech následujících.
Doporučil prozatím příjmovou stránku rozpočtu (sdílené daně) neupravovat. Provedeme, až se vše
vyjasní.
V předloženém návrhu byly barevně vyznačeny návrhy úprav vč. komentáře. Zastupitelům bylo
vysvětleno potřebné rozpočtové opatření č. 2. Součástí tohoto RO je i oprava chyby ve schváleném
rozpočtu, kde na položce 1349 Zrušené místní poplatky bylo schváleno 14 mil. namísto 14 tis. Kč.
32/2020 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí plnění rozpočtu k 31. 5. 2020 a schvaluje
rozpočtové opatření RO č. 2/2020 v celkové výši -13.941.300 Kč – viz příloha zápisu.
Hlasování: 14 : 0 : 0
7.
Závěrečný účet a zpráva kontrolního výboru SMOPO za rok 2019
Zastupitelstvu byly předloženy podklady o závěrečném účtu SMOPO za rok 2019 a zpráva
kontrolního výboru. ZO bere tyto dokumenty pouze na vědomí.
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33/2020 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet dobrovolného svazku obcí
Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice, K náměstí 22, 739 44 Brušperk, za rok 2019,
schválený Valnou hromadou Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice dne 29. 4. 2020.
Hlasování: 14 : 0 : 0
34/2020 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru Sdružení měst a
obcí povodí Ondřejnice o provedených kontrolách hospodaření s majetkem obcí a jeho
finančními prostředky ze dne 3. 6. 2020.
Hlasování: 14 : 0 : 0
8.
Schválení individuálních dotací na rok 2020
8.1
FC Kozlovice, z. s.
Zastupitelstvu byla předložena žádost FC Kozlovice o individuální dotaci z rozpočtu obce nad
50.000 Kč. Žádost viz příloha zápisu.
Jedná se o dotaci na Energie – plyn, elektro, vodné, stočné, regenerace hřiště - vertikutace,
aertifikace, podsetí, prosypání, údržba hracích ploch - osivo, hnojiva, dosypový substrát, sečení
(benzín), lajnování (latex), drobný průmyslový materiál na opravy závad vzniklých provozem
areálu, nátěry včetně barev, drobné opravy včetně práce, oprava a rozšíření šaten, které bylo již
provedeno - viz dotace "mládež", neboť zčásti budou sloužit i dospělým.
Tkáč: Ostatní dotace do 50 tis. Kč rada krátila z důvodu koronaviru. U těchto dotací tomu tak
nebude?
Starosta: Jsou to provozní náklady, které se musely vynaložit i za korony.
35/2020 – 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, regenerace hřiště - vertikutace, aertifikace, podsetí,
prosypání, údržba hracích ploch - osivo, hnojiva, dosypový substrát, sečení (benzín),
lajnování (latex), drobný průmyslový materiál na opravy závad vzniklých provozem areálu,
nátěry včetně barev, drobné opravy včetně práce, oprava a rozšíření šaten, které bylo již
provedeno - viz dotace "mládež", neboť zčásti budou sloužit i dospělým.
Výše schválené dotace: 130.000 Kč. Spoluúčast min. 30 %.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí
individuální finanční dotace.
Hlasování: 14 : 0 : 0
8.2
Soubor lidových písní a tanců Valašský vojvoda, z. s.
Zastupitelstvu byla předložena žádost SLPT Valašský vojvoda – viz příloha zápisu.
Jedná se o dotaci na náklady spojené s činností souboru - především náklady spojené s akcemi k
výročí souboru, foto, grafika, tisk, propagace, ozvučení, kamera, stravování, občerstvení, ubytování,
doprava, honoráře, údržba, pořízení a obnova krojových součástí a hudebních nástrojů.
36/2020 – Zastupitelstvo obce schvaluje individuální finanční dotaci v členění - za účelem a
výši takto:
Soubor lidových písní a tanců Valašský vojvoda, z. s.
739 47, Kozlovice 343
IČ: 60781785
Účel užití dotace:
Náklady spojené s činností souboru - především náklady spojené s akcemi k výročí souboru,
foto, grafika, tisk, propagace, ozvučení, kamera, stravování, občerstvení, ubytování, doprava,
honoráře, údržba, pořízení a obnova krojových součástí a hudebních nástrojů.
Výše schválené dotace: 70.000 Kč. Spoluúčast min. 30 %.
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Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí
individuální finanční dotace.
Hlasování: 14 : 0 : 0
8.3
Římskokatolická farnost Kozlovice
Zastupitelstvu byla předložena žádost Římskokatolické farnosti Kozlovice – viz příloha zápisu.
Jedná se o dotaci na náklady spojené s opravou kapličky sv. Floriána. Kaplička je součástí hřbitova
(hřbitovní zdi) a je ve značně špatném stavu. Zároveň je tato kaplička součástí veřejného prostoru.
Farnost nechala vypracovat projektovou dokumentaci vč. nacenění prací. Sochu sv. Floriána darují
do kapličky hasiči Kozlovice a Měrkovice.
37/2020 – 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:
Náklady spojené s opravou kapličky sv. Floriána.
Výše schválené dotace: 175.000 Kč. Spoluúčast min. 30 %.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí
individuální finanční dotace.
Hlasování: 14 : 0 : 0
9.
Pozemky
9.1
Prodej pozemků LČR
V loňském roce zastupitelstvo schválilo prodej pozemků Lesům ČR kvůli obnově stupňů vodního
toku Ondřejnice. S ohledem na rozsah výkopových prací, které zasáhnou do pozemků nad rámec
kupní smlouvy, je potřeba provést prodej ještě dvou doměřených pozemků a to pozemku parc. č.
4114/44 vodní plocha o výměře 30 m2 a parc. č. 4114/45 vodní plocha o výměře 38 m2, oddělených
GP č. 3236-9/2020 ze dne 4. 3. 2020, vše k. ú. a obec Kozlovice. Záměr prodeje schválila rada dne
30. 3. 2020 usnesením č. 46/2020 a tento byl řádně vyvěšen na úřední desce. Cena dle znaleckého
posudku z předešlého prodeje je 19,62 Kč/m2.
38/2020 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků parc. č. 4114/44 vodní plocha o
výměře 30 m2 a parc. č. 4114/45 vodní plocha o výměře 38 m2, oddělených GP č. 3236-9/2020
ze dne 4. 3. 2020, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj,
Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, na LV č. 1, v obci Kozlovice, k. ú. Kozlovice, Lesům
ČR, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové. Cena 1.330 Kč bez DPH.
Hlasování: 14 : 0 : 0
9.2
Žádost o prodej pozemků (části 2014/1, 1990/2 a pozemku 1977/1)
Zastupitelstvu byly předloženy žádosti pana R. T. ml. o prodej části obecních pozemků parc. č.
2014/1 lesní pozemek o výměře cca 137 m2, pozemku parc. č. 1977/1 trvalý travní porost o výměře
1.583 m2 a části pozemku parc. č. 1990/2 trvalý travní porost o výměře cca 210 m2, vše k. ú. a obec
Kozlovice. Část pozemků má jeho rodina již v nájmu.
39/2020 – Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej části obecního pozemku parc. č. 2014/1 lesní
pozemek o výměře cca 137 m2, pozemku parc. č. 1977/1 trvalý travní porost o výměře 1.583
m2 a části pozemku parc. č. 1990/2 trvalý travní porost o výměře cca 210 m2, vše k. ú. a obec
Kozlovice.
Hlasování: 14 : 0 : 0
10.
Smlouva o partnerství (Efektivní komunikace a řízení obcí)
Starosta: Jak jsem Vás již informoval, byli jsme úspěšní při podání žádosti o dotaci do projektu
„Efektivní komunikace a řízení obcí Palkovice, Kozlovice, Hukvaldy a Sviadnov“, a dotace nám
byla přidělena.
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Projekt je zaměřen na zlepšení komunikace a informovanosti občanů (o dění v obci a o aktivitách
úřadu) a podporu procesního řízení. Je realizován v partnerství 4 obcí (Palkovice, Kozlovice,
Hukvaldy, Sviadnov), které pojí obdobné problémy a potřeby ve vztahu k zefektivnění činnosti
úřadu a jeho větší otevřenosti a přívětivosti směrem k veřejnosti. Výstupem projektu budou
komunikační strategie, komunikační nástroje a informační kampaně.
Příjemce dotace je obec Palkovice a my jsme v roli partnera. Pro realizaci projektu je proto potřeba
uzavřít tzv. Partnerskou smlouvu – viz podklady, která upravuje postavení příjemce a partnera.
Dotace je určena na techniku, kterou jsme v obci chtěli pořídit: musíme udělat nové webové
stránky, zlepšit facebook, pak chceme pořídit elektronickou úřední desku přístupnou lidem na
veřejnosti, 2 kiosky na internet, platební terminál, software, chceme vytvořit elektronické
interaktivní formuláře, web kamery, meteostanice atd. Dotace znamená velkou úsporu obecních
prostředků.
Pustka: Není mi jasná cena.
Starosta vysvětlil financování - 95 % bude hrazeno z dotace, obec platí pouze 5 % spoluúčast. Co se
nespotřebuje, musí se vrátit. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 2.758.625 Kč.
40/2020 – Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou Smlouvu o partnerství s finančním
příspěvkem pro projekty „Efektivní komunikace a řízení obcí Palkovice, Kozlovice, Hukvaldy
a Sviadnov“ registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014782 a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Hlasování: 14 : 0 : 0
11.
Územní plán
Starosta: Na minulém jednání ZO jsme schválili v pořadí již druhou Zprávu o uplatňování
Územního plánu Kozlovice. Současný ÚP je z roku 2011 a zprávy o uplatňování zpracovává
pořizovatel co 4 roky. Součástí druhé „Zprávy“ o uplatňování ÚP Kozlovice jsou i Pokyny pro
zpracování návrhu změny č. 1 územního plánu. Jedná se víceméně o formální věci, ale změnu musí
obec udělat.
Na první pohled je ve stávajícím ÚP dost pozemků určených pro výstavbu, nicméně nejsou na
prodej a blokují možnou výstavbu především našich mladých rodin. Navrhuji proto, abychom
neprováděli jen „formální“ změnu č. 1 ÚP, ale faktickou - provedením revize stávajících možností a
nových žádostí o zařazení ploch určených pro výstavbu.
Na společné pracovní schůzce nám specialistka na územní plánování Ing. Fusková celou
problematiku vysvětlila a naznačila další možný postup. Je na nás, jak rozhodneme. Navrhuji
požádat Magistrát o vyhodnocení podaných žádostí o změnu ÚP a nechat vypracovat geografickou
studii. Na základě výsledků pak zahájit faktickou, či „formální“ změnu ÚP.
Proběhla diskuse. Zastupitelé došli k závěru, že jsou všichni pro, aby obec začala pracovat na
zahájení změny územního plánu a že je potřeba také promyslet, které obecní pozemky by se do
změny ÚP také měly zahrnout.
41/2020 – Zastupitelstvo obce pověřuje starostu informováním občanů obce o připravovaném
zahájení změny č. 1 územního plánu obce Kozlovice prostřednictvím obecních informačních
médií.
Hlasování: 14 : 0 : 0
12.
Studie Kozlovice střed a studie Areál sportu Kozlovice
Byly dokončeny, předány a zaplaceny konečné verze studie Kozlovice střed a studie Areál sportu
Kozlovice. V průběhu prací byli zastupitelé zváni na pracovní schůzky se zpracovateli, kde byly
diskutovány připomínky a návrhy, které byly do studií zapracovány. Někteří zastupitelé se schůzek
účastnili, někteří ne. Obě studie obdrželi zastupitelé v elektronické podobě.
V návaznosti na schválený Program rozvoje obce, se zpracovávanými studiemi Trasy pro pěší a
dalšími projekty ve fázi zpracovávání určují tyto dokumenty dlouholetý směr rozvoje a vývoje
Kozlovic. Jedná se o investice v celkové výši cca 500 mil. Kč.
Realizovat takový objem investic bez dotací a úvěrů je nemyslitelný. I časově se jedná o období
min. 10 let. Je proto potřeba stanovit pořadí (priority) a začít na projekčních pracích do fáze
stavebního povolení. Bez SP není možné žádat o dotace.
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Z proběhlé diskuze vyplynulo, že je potřeba začít středem obce, trasami pro pěší a zároveň dostat do
povědomí MSK a ministerstev projekt Areálu sportu a vypracovat alespoň dokumentaci pro územní
rozhodnutí.
42/2020 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí plán investic a pověřuje radu rozpracováním
projektových dokumentací.
Hlasování: 14 : 0 : 0
13.
Různé
13.1 Areál skokanských můstků
Starosta informoval ZO o jednání se zástupci Státního pozemkového úřadu ve věci pozemků areálu
skokanských můstků. Program rozvoje obce počítá s majetkoprávním vypořádáním těchto pozemků
- jejich získání do vlastnictví. Stávající situace je taková, že některé pozemky máme v nájmu,
některé užíváme bez nájemní smlouvy. Nevlastníme žádný! Za roky, kdy byl areál užíván skokany
(cca 45 let) je na pozemcích vybudováno několik „staveb“ – unimobuňky bez základů, vlastní
skokanské můstky, doskočiště, … V ÚP jsou tyto plochy vedené jako plochy určené pro sport.
Z jednání vyplynulo, že kromě jednoho pozemku parc. č. st. 1153, kde můžeme požádat o
bezúplatný převod, budeme muset ty ostatní koupit v přímém prodeji bez dražby (na základě
znaleckého posudku). Bezúplatný převod prý možný není. Před požádáním o odkoupení, musíme
mít předmětné pozemky v nájmu.
Starosta navrhl následující postup – požádat o bezúplatný převod pozemku parc. č. st. 1153 a
požádat o pronájem části pozemků parc. č. 2712 a 4032/7. Následně požádat o jejich odkoupení,
pokud budeme souhlasit s cenou. Podání žádosti o pronájem již schválila rada obce.
43/2020 – Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na Státní pozemkový úřad o
bezúplatný převod pozemku parc. č. st. 1153 na obec Kozlovice.
Hlasování: 14 : 0 : 0
Jednání zastupitelstva ukončil pan starosta v 19:15 hodin, poděkoval všem za účast a popřál klidné
prázdniny.

Podpis starosty:
Ing. Miroslav Tofel

Podpisy ověřovatelů zápisu:
Pavel Sýkora
Václav Holub

Zápis vyhotoven dne: 22. 6. 2020
Zapsala: Silvie Boráková
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