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OBECNÍ ÚŘAD KOZLY 
Kozly 93, 470  02 Česká Lípa 

 

Usnesení z VI. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Kozly 

v roce 2020, 

které se konalo dne 26. 11. 2020 

 

Přítomno: 5 členů ZO  

Zapisovatelka: Anna Jonášová 

Omluveni: Renata Švejdová a Kristýna Draštíková 

Ověřovatelé zápisu: M, GJ 

Program veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kozly: 

1. Rozpočtové opatření 

2. Schválení žádosti k záměru čj. OÚK/141/2020 

3. Schválení Programu rozvoje obce na roky 2020-2030 

4. Změna vyhlášky Poplatek ze psů 

5. Diskuze 

 

 

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

37/20    Zastupitelstvo obce Kozly schválilo program a doplnění programu veřejného  

             zasedání bez připomínek                                                                                                  5:0:0 

       Doplnění programu o 2 bod 

             1. Změna dodatku se společností AVE 

       2. Dodatek ke smlouvě o dílo s panem Vávrou změna položek v rozpočtu 

 

 

38/20    Zastupitelstvo obce Kozly schválilo zápis ze dne 27. 08. 2020 bez připomínek           5:0:0                                                                                               

39/20    Rozpočtové opatření starostka seznámila přítomné s nutností 3. rozpočtového opatření  
              Obec Kozly obdržela rozhodnutí o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje 332 107,- Kč a finanční  

              dar 10 000,- Kč. Proto dojde k navýšení rozpočtu příjmů a výdajů a přesun meze paragrafy. 

              Rozpočtové opatření schváleno bez připomínek                                                                 5:0:0     

 

 40/20   K záměru č. j. 141/2020 přišla v řádném termínu jedna žádost od paní ZK k pronájmu  

             části pozemku 86/1 o výměře 12,5 m2. 

             Zastupitelstvo schvaluje žádost bez připomínek                                                              5:0:0   

 
41/20    Zastupitelstvo obce Kozly schvaluje Program rozvoje obce na roky 2020 až 2030, tento dokument  

              umožní obci Kozly: 

 - čerpat krajské, evropské i státní dotace 

- naplňovat dlouhodobé cíle a strategickou vizi obce 

- rozvíjet aktivity a zájmy různých subjektů působících v obci 

- rozhodovat v zastupitelstvu obce v širším koncepčním rámci 

- koordinovat aktivity a zájmy různých subjektů působících v obci 

- lepe prosazovat a chránit zájem občanů obce 

- stanovit investiční a neinvestiční priority obce, podnikatelských subjektů 

- posílit sounáležitost mezi občany obce navzájem 

- posílit odpovědnost místních obyvatel za další rozvoj obce tak, aby přicházeli s konkrétními 

návrhy 
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- kvalifikovaně formulovat další koncepční  

            

              Zastupitelstvo schvaluje Program rozvoje obce Kozly 2020 – 2030 bez připomínek      5:0:0   

 

42/20    Obec Kozly vydává novou Vyhlášku č, 01.2020 o místním poplatku za psa s účinností od  

01. 01. 2021.  

Zastupitelstvo schvaluje Vyhlášku 01.2020 bez připomínek                                             5:0:0   

  

 

  43/20    Paní starostka seznámila přítomné s novým zněním dodatku od firmy AVE, která zajišťuje  

               v obci Kozly odvoz odpadu. Došlo k navýšení ceny dle inflace tj. kolem 3% 

               Zastupitelstvo obce Kozly schvaluje Dodatek bez připomínek                                          5:0:0    

 
  44/20   Zastupitelstvo obce po projednalo  uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem 

              Michalem Vávrou D-STAV, Františkov nad Ploučnicí 293, 407 23 Františkov nad Ploučnicí,  

              IČ: 627 85 702 na akci „Hřbitov Kozly – III. etapa“.  

                Zastupitelstvo obce Kozly schvaluje Dodatek s panem Vávrou bez připomínek               5:0:0                                         

 
 

Diskuze 

                                                               

V Kozlech, dne 26. 11. 2020 

                                                                                                             Jitka Kýhosová                                                                                       

                                                                                                               starostka obce   

 

Vyvěšeno dne 04. 12. 2020 


