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OBECNÍ ÚŘAD KOZLY 
Kozly 93, 470  02 Česká Lípa 

 

Výpis z usnesení z I. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Kozly v roce 

2019, 

které se konalo dne 15. 02. 2019 
 

Přítomno: 6 členů ZO  

Zapisovatelka: Anna Jonášová 

Omluveno: Renata Švejdová 

Ověřovatelé zápisu: NJ a RJ 

 

Program veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kozly: 

1. Schválení inventury za rok 2018 

2.  Informace k podání žádosti na dotaci „3. etapa obnova   

 hřbitova v obci Kozly“ 

3.  Informace k podání žádosti na dotaci „Oprava propustku 

 v obci Kozly 

4. Schválení žádosti k záměru č. 03.19 

5. Diskuze 

 

Začátek v 18. 05 hod                                                                              hlasování – pro: proti: zdržel se    

 

01/19   Zastupitelstvo obce Kozly schválilo program veřejného zasedání a doplnění programu o jeden 

            bod 

1. Sídlo spolku Zábavně sportovní klub Kozly z.s. 

            Program a doplnění programu schváleno bez připomínek                                    6:0:0                                                                                                                

  

02/19   Zastupitelstvo obce Kozly schválilo zápis ze dne 21. 12. 2018 bez připomínek         6:0:0                                                                                                

03/19   Paní starostka seznámila přítomné s provedenou inventurou obce Kozly za rok 2018, která 

             proběhla k 31. 12. 2018. Zastupitelé navrhují vyřadit z majetku obce Kozly  

            1. Chladící box ALASKA GBC 3580 v pořizovací ceně 14.639,- Kč  

            2. Tiskárna XEROX Phaser 6128 MFP v pořizovací ceně 34.950,- Kč  

            3. Bojler Tatramat v pořizovací ceně 8.600,- Kč 

            4. Mobilní telefon Samsung v pořizovací ceně 7.995,- Kč 

            Celkem vyřazen majetek za 66.184,- Kč  

            Zastupitelé schvalují inventuru obce Kozly za rok 2018 a vyřazení majetku bez  

            připomínek.                  6:0:0 

 

04/19  Zastupitelstvo obce chvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 70% z celkových  

           uznatelných nákladů z programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ z podprogramu 

          „DT 117d8210G - Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů“ na akci „Hřbito 

          v Kozly – I. etapa“   

          Podání žádosti schváleno bez připomínek                                                                     6:0:0 

 

05/19  Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 70% z celkových 

           uznatelných nákladů z programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ z  

           podprogramu DT 117d8210C - Podpory obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury 

           na akci „Oprava propustku Kozly“  
           Podání žádosti schváleno bez připomínek                                                                     6:0:0 
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06/19   K záměru 03/19 přišla v řádném termínu jediná žádost od manželů D. 

            Žádost na prodej části pozemku 86/1 v k.ú. Kozly u České Lípy o celkové výměře 50 m2 

                  byla schválena bez výhrad.                           6:0:0     

 

    

07/19   Zastupitelé obce Kozly schvalují sídlo spolku s názvem Zábavně sportovní klub Kozly z.s. 

            v prostorách budovy obecního úřadu na adrese Kozly 93, 470 02 Kozly. Nájemné pro spolek 

            je 100,- Kč měsíčně.                                                                                                       6:0:0 

 

 

Diskuze         

         

 

                                                                                                         

    

 

     

V Kozlech, dne 15. 2. 2019 

  

                                                                                                      

                                                                                                                               Jitka Kýhosová                                                                                       

                                                                                                                                starostka obce    

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 24. 02. 2019 

 


