Zápis č. 2-2021 ze zasedání Zastupitelstva obce Kozlovice
konaného dne 18. 3. 2021 v 17:00 hodin v sále OÚ
Přítomno:
Omluveno:

14 členů zastupitelstva
Ing. Petr Pavlát

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.
2.1
2.2
3.
4.
5.
5.1
6.

Kontrola usnesení a informace starosty
Informace výborů
Kontrolní výbor
Finanční výbor
Rozpočet obce na rok 2021
Dotace pro FC Kozlovice, z. s.
Pozemky
Žádost o prodej části obecního pozemku parc. č. 3969/7 k. ú. Kozlovice
Různé – diskuze

Starosta: Má někdo ze zastupitelů připomínky k navrženému programu, přeje si ho někdo doplnit?
Pokud ne, dávám hlasovat o dnešním programu zasedání zastupitelstva obce.
8/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program zasedání.
Hlasování: 14 : 0 : 0
Volba návrhové komise
Do této komise byl navržen pan Petr Chýlek a pan Tomáš Nezhoda.
9/2021 – Zastupitelstvo obce schválilo návrhovou komisi ve složení: pan Petr Chýlek a pan
Tomáš Nezhoda.
Hlasování: 12 : 0 : 2
Volba ověřovatelů zápisu
Na ověřovatele zápisu byl navržen pan Mgr. Štěpán Pustka a pan Pavel Sýkora.
10/2021 – Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu ve složení: pan Mgr. Štěpán Pustka
a pan Pavel Sýkora.
Hlasování: 12 : 0 : 2
Starosta: Zápis z minulého zasedání ZO byl vyložen k nahlédnutí na OÚ. Byla zaslána jedna
připomínka k bodu 4.2 panem V. (č. p. xxx), kde žádá o doplnění hlavního důvodu jeho nesouhlasu
s výstavbou Nového zdravotního střediska do zápisu, a to obavy o bezpečnost spoluobčanů a dětí.
Pan V. nebyl jednání přítomen. Zápis má věrně vyjadřovat to, co a jak bylo projednáno a to je
splněno a stvrzeno ověřovateli zápisu. Zastupitelé vyjádřili s tímto konstatováním souhlas.
V tuto chvíli tedy považuji zápis z minulého jednání za schválený.
A nyní k jednotlivým bodům programu:
1.

Kontrola usnesení a informace starosty
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- Usnesení z minulého ZO jsou splněna.
- Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby Rekonstrukce mostu ev.č.29c-M8 přes Ondřejnici
u č. p. 99 v Kozlovicích (most U Váhy). Je podepsána SoD. Zahájení stavby 3. 5. 2021, ukončení
koncem prázdnin. Bude vystavena provizorní lávka pro pěší.
- Proběhlo výběrové řízení na dodávku kompostérů pro občany. Je podepsána kupní smlouva.
- K zateplení MŠ byla zajištěna všechna vyjádření a podána žádost o koordinované stanovisko,
které bylo následně přerušeno. Byli jsme požádáni o doložení energetického posudku, který ovšem
do 30 dnů nezpracujeme, takže se jeví, že stavbu skutečně letos asi nezrealizujeme. Zároveň jsem
podnikl kroky k získání dotace, což ovšem rovněž padá.
- Nadále probíhají práce na projektech Náves Kozlovice a studii Lávky přes Ondřejnici. Z důvodu
covidových opatření byl posunut termín – dokumentaci je potřeba řádně projednat za osobní účasti
všech dotčených.
- Pokračují práce na PD Nové zdravotní středisko, jejíž název byl po konzultaci s radními
přejmenován na Multifunkční dům v Kozlovicích (tento název lépe vystihuje řešený objekt) –
(ordinace dětská, dospělá, gynekologie, zubní, rehabilitace, lékárna, pošta, knihovna). Jednotlivé
prostory jsou konzultovány s potencionálními uživateli (lékaři, Českou poštou, knihovnou, …).
Začaly probíhat projekční práce na přeložce nn. Zároveň je potřeba vyprojektovat i přeložku VO a
rozhlasu. Z důvodu dispozičního řešení proběhlo několik jednání s vlastníky sousedních pozemků
(B., M.) a byla dohodnuta směna pozemků (musí schválit ZO).
V tomto bodě po diskuzi nastala shoda zastupitelů a ti předběžně souhlasili se směnou pozemků tak,
aby mohly proběhnout další kroky – vyvěšení záměru, příprava smlouvy, …
V souvislosti s tím požádal o narovnání majetkoprávních vztahů i pan Š. (soused).
Také tady panovala shoda a zastupitelé předběžně souhlasili s vypořádáním majetkových vztahů
k oboustranně používaným pozemkům.
- Probíhají přípravy dokumentů k prodeji splaškové kanalizace (PD, kolaudační souhlasy, kamerové
zkoušky, zaměření, věcná břemena, …). Jednání s pracovníky SmVaK.
- Probíhá kompletní rekonstrukce WC v obřadní síni na hřbitově.
- Proběhl audit – přezkum hospodaření obce. Provedl KÚ MSK odbor kontroly – bez závad.
- Na dvojnásobek byla navýšena rychlost obecní WiFi sítě kozlovice.net. Právě v těchto nelehkých
časech distanční výuky a homeoffice je naplno projevila jeho potřebnost a bezproblémová
funkčnost. Vytížení je stále 100%.
- Stávající dětská lékařka MUDr. Adamcová požádala o ukončení nájemní smlouvy z důvodu
ukončení své praxe. Od 1. 9. 2021 bude v Kozlovicích působit nová dětská lékařka MUDr.
Podracká.
- Státní pozemkový úřad nám písemně oznámil zahájení komplexních pozemkových úprav v obci
(katastr Kozlovice i Měrkovice) v letošním roce.
- Dne 3. 2. 2021 byly Magistrátu MMFM odboru územního rozvoje a stavebního řádu zaslány
žádosti o změnu ÚP, podklady zpracované Urbanistickým střediskem (mapy + sociodemografická
studie) a byl požádán o jejich posouzení. Doposud nemáme výsledek.
11/2021 - Zastupitelstvo obce bere informace starosty na vědomí a souhlasí s nimi.
Hlasování: 14 : 0 : 0
2.
Informace výborů
2.1
Kontrolní výbor
Kontrolní výbor se vzhledem ke covidové situaci nesešel, nicméně předseda a členové se seznámili
s usneseními rady a nemají připomínky. K tomuto bodu nebylo přijato usnesení.
2.2. Finanční výbor
Finanční výbor se od minulého ZO sešel jednou. Závěry z jednání jsou uvedeny v zápise, který je
přílohou tohoto zápisu. Pan starosta předal slovo předsedovi FV panu Eliášovi.
Finanční výbor zasedal dne 11. 3. 2021 a zabýval se analýzou návrhu rozpočtu obce Kozlovice na
rok 2021. FV doporučuje upravit příjmovou položku 1211 – Daň z přidané hodnoty na 22 mil. Kč a
výdajovou položku § 2141 – vnitřní obchod, internet schválit ve výši 450 tis. Kč, ale v případě
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potřeby jej v průběhu roku navýšit. FV doporučuje po těchto změnách navrhovaný rozpočet schválit
ZO.
12/2021 – Zastupitelstvo obce bere informace finančního výboru na vědomí a souhlasí s nimi.
Hlasování: 14 : 0 : 0
3.
Rozpočet obce na rok 2021
Pravidla pro sestavování a schvalování rozpočtu jsou dána zákonem č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo obce
schvaluje závazné ukazatele – je předloženo paragrafové znění.
Návrh rozpočtu byl řádně zveřejněn na úřední desce i elektronické úřední desce od 26. 2. dosud,
obdrželi ho všichni členové zastupitelstva v podkladech.
Při sestavování rozpočtu se vychází ze zkušeností z minulých let, rozpočtového výhledu a dále
rozpočet zohledňuje práce, které jsou v návrhu uvedeny – plán práce.
Návrh rozpočtu byl projednán v radě obce i na finančním výboru, který doporučuje drobné úpravy.
Rovněž starosta navrhl ještě některé úpravy.
Z řad občanů ani zastupitelů jsme neobdrželi žádnou připomínku nebo návrh na změnu. Proběhla
diskuze a vysvětlení a poopravený rozpočet byl schválen.
Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. je
v kompetenci správce rozpočtu - účetní.
13/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje schodkový rozpočet obce na rok 2021 v celkové výši
112.088.050 Kč, viz příloha zápisu. Schodek rozpočtu je krytý přebytkem hospodaření
minulých let.
Hlasování: 14 : 0 : 0
Dále bylo přijato usnesení o provádění rozpočtových opatření radou obce.
14/2021 – Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce schvalováním rozpočtových opatření do
výše 1 mil. Kč v jednotlivém případě (u závazného ukazatele tj. jednotlivé položky nebo
paragrafu), u přijatých dotací v neomezené výši na straně příjmů i výdajů a dále přesuny
mezi třídou 5 a 6 v plné výši.
Hlasování: 14 : 0 : 0
4.
Dotace pro 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 realizaci stavby „Oprava zastřešení vstupu, zpevněných ploch, vč. schodiště
k WC“, kterou jsme již na zastupitelstvu několikrát probírali, kdy zastupitelé obdrželi kompletní
dokumentaci vč. aktualizované nabídky, která činí 784.599,50 Kč bez DPH. Důvodem rekonstrukce
je havarijní stav vstupu do budovy, který je ve velice špatném stavu, ve stejně špatném stavu jsou i
schodiště do šaten a vstup do areálu. V chátrajícím stavu jsou také chodníky, přes které proniká do
budovy vlhkost. Chodníky je potřeba upravit, rozšířit a modernizovat i s ohledem na bezpečnost
diváků a sportujících. Z příjmů (členských příspěvků a darů) FC nepokryje ani chod areálu, natož
takovou investici. Pro snížení ceny FC plánuje akci z velké části provést svépomocí a využít místní
firmy. O spoluúčast žádá FC z důvodů, že jsou neziskový spolek dobrovolníků, starající se aktivně
ve volném čase o pravidelnou sportovní činnost občanů, sportovní zábavu pro ostatní občany a
vytváření reklamy pro obec Kozlovice v širokém okolí. Chtěli by zlepšit zázemí pro sportování.
V letech 2014 – 2020 byly FC poskytnuty dotace ve výši cca 3,5 mil. Kč. V tomto případě se opět
jedná o opravu majetku ve vlastnictví spolku. Na minulých zasedáních ZO proběhly diskuze, ze
kterých jasně vyplynula vůle zastupitelstva akci finančně podpořit, ale ne ve 100 %. Bylo
požadováno spolufinancování. Prošel až druhý návrh ve znění poskytnutí individuální dotace ve
výši 700 tis. Kč, maximálně však do výše 70 % uznatelných nákladů. O této nabídce byl FC
informován a podal novou oficiální žádost. Žádost splňuje podmínky stanovené ZO.
Zastupitelům byl v podkladech předložen návrh veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí dotace – viz
příloha zápisu.
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15/2021 – 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:
Realizace stavby „Oprava zastřešení vstupu, zpevněných ploch, vč. schodiště k WC“.
Výše schválené dotace: maximální výše 70 % uznatelných nákladů, nejvýše však v částce
700.000 Kč. Spoluúčast min. 30 %. Část dotace ve výši 300.000 Kč bude z rozpočtu obce
Kozlovice poskytnuta formou zálohy s povinností následného vyúčtování.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí
individuální finanční dotace.
Hlasování: 14 : 0 : 0
5.
Pozemky
5.1
Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 3969/7 k. ú. Kozlovice
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost p. N. o odkoupení části obecního pozemku parc. č.
3969/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 40 m2, k. ú. Kozlovice, viz příloha zápisu,
z důvodu narovnání skutečného stavu. Chtěl by odkoupit část pozemku, který má přihrazený
plotem.
16/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části obecního pozemku parc. č. 3969/7
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 40 m2 k. ú. a obec Kozlovice.
Hlasování: 14 : 0 : 0
6.
Různé – diskuze
Eliáš: Chtěl bych se zeptat na hasičárnu Měrkovice.
Starosta: Vše je v jednání na dobré cestě, čeká se na zápis do katastru.
Eliáš: Cesta v Měrkovicích (silnice III. třídy) je již plná prasklin, nešlo by požádat správu silnic o
opravu, než se díry zvětší?
Starosta: Vnímám to stejně a zdaleka se nejedná jen o komunikaci do Měrkovic. Silnice jsou
v majetku MSK a ve správě SSMSK. Zkusíme požádat o opravy.
Starosta poté vysvětlil situaci ohledně pozemků kolem skokanských můstků. Obec jedná
s Krajským pozemkovým úřadem již rok o jejich převedení na obec – bohužel asi jen formou
odkoupení. Momentálně je vše zpomalené z důvodu covidu.
Jednání zastupitelstva ukončil pan starosta v 18:45 hodin a poděkoval všem za účast.

Podpis starosty:
Ing. Miroslav Tofel

Podpisy ověřovatelů zápisu:
Mgr. Štěpán Pustka
Pavel Sýkora

Zápis vyhotoven dne: 19. 3. 2021
Zapsala: Silvie Boráková
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