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OBECNÍ ÚŘAD KOZLY 
Kozly 93, 470  02 Česká Lípa 

 

 

Usnesení z I. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Kozly 

v roce 2021, 

které se konalo dne 04. 03. 2021 

 
Přítomno: 4 členů ZO  

Zapisovatelka: Anna Jonášová 

Omluvena: Renata Švejdová, Kristýna Draštíková a Veronika Kučerová 

Ověřovatelé zápisu: LH, JN 

Program veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kozly: 

1. Inventura obce Kozly za rok 2020 

2. Střednědobý výhled obce Kozly na rok 2022 – 2026 

3.   Memorandum o dlouhodobé spolupráci při zajištění střednědobého plánování a spolufinancování  

      sociálních služeb na území ORP Česká Lípa  

4.   Informace k novému zákonu o odpadech 

5.   Informace o hřbitově obce Kozly  

6.   Diskuze 

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

 

1/21    Doplnění programu o 3 body:  1. Žádost o finanční dar pro Hospic sv. Zdislavy v Liberci 

                                                             2. Rozpočtové opatření č. 1/2021 

                                                             3. Záměr pronajmout část pozemku p.č. 190 v k.ú. Kozly u  

                                                                 České Lípy    

           Zastupitelstvo obce Kozly schválilo program a doplnění programu veřejného  

           zasedání bez připomínek                                                                                                  4:0:0 

                                                                                                                                                          

2/21   Zastupitelstvo obce Kozly schválilo zápis ze dne 18. 12. 2020 bez připomínek        4:0:0                                                                                               

3/21    Paní starostka seznámila přítomné s provedenou inventurou obce Kozly za rok 2020, která 

             proběhla k 31. 12. 2020. 

            Za rok 2020 byl pořízen DDHM pila Husqarna 10 999,- Kč 

 

           Částka na BÚ vedeného u České spořitelny k 31. 12. 2020 = 2 836 324,93 Kč je  

           uvedena v ročním přehledu aktiv a pasiv, odpovídá a souhlasí s částkou uvedenou na  

            výpise z U č. 012 ze dne 31. 12. 2020. 

 

           Částka na BÚ vedeného u ČNB k 31. 12. 2020 = 661 264  Kč je uvedena v ročním přehledu  

           aktiv a pasiv, odpovídá a souhlasí s částkou uvedenou na výpise z BÚ č. 30 z 31. 12. 2020 

   

          Inventura pokladny k 31. 12. 2020 = 20 150,.00 Kč Přiložena u pokladních dokladů 

 

            Zastupitelé navrhují vyřadit z majetku obce Kozly  

            1. Kamna na tuhá paliva v pořizovací ceně 2.960,- Kč  

            2. Telefon a fax v pořizovací ceně 7.200,- Kč  

            3. Židle kancelářská v pořizovací ceně 1.867,- Kč 

            4. Motorová pila v pořizovací ceně 7.885,- Kč 

            5. Vysavač Samsung v pořizovací ceně 3.499,- Kč  

            Celkem vyřazen majetek za 23. 411,- Kč  

             

            Zastupitelé schvalují inventuru obce Kozly za rok 2020 a vyřazení majetku bez  

            připomínek                                                                                                                            4:0:0                                                                                       
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4/21    Zastupitelstvo obce Kozly schvaluje Střednědobý rozpočtový výhled na období let  

           2022 - 2026 obce Kozly. Návrh byl vyvěšen na úřední descu dne 11. 02. 2021 

           Zastupitelé schvalují Střednědobý rozpočtový výhled na období let 2022 – 2026 

           bez připomínek.                                                                                                               4:0:0 

 

5/21   Paní starostka seznámila přítomné s Memorandem o dlouhodobé spolupráci  

          při zajištění střednědobého plánování a spolufinancování sociálních služeb na území 

          ORP Česká Lípa. Byly osloveny všechny obce Českolipska, aby se zapojily do plánování.  

          Celková částka zatím není známa, pro obec Kozly to bude přinášet výhodu v zajištění  

          sociálních potřeb pro své občany. Podobný systém funguje na Novoborsku a obce platí  

          ročně příspěvek na občana ve výši 90,- Kč. 

          Zastupitelstvo obce Kozly schvaluje podepsání Memorandum o dlouhodobé spolupráci při  

          zajištění střednědobého plánování a spolufinancování sociálních služeb na území ORP 

          Česká Lípa s městem Česká Lípa bez připomínek                                                          4:0:0 

 

6/21  Paní starostka informovala přítomné o novele zákona o odpadech platné od 01. 01. 

         2021. Obec Kozly by měla snížit množství komunálního odpadu na max. 32,4 tuny. Vše  

         navíc bude muset obec zaplatit vyšší částkou skládkovného a odůvodnit větší množství.  

         Za rok 2020 byl komunální odpad v obci Kozly celkem 36,6 tun. 

         Obec bude apelovat na občany, aby více třídili komunální odpad a bude docházet k  

         namátkové kontrole popelnic. 

         Po vyhodnocení roku 2021 a pokud se množství odpadu navýší, možná dojde ke zvýšení  

         poplatku za svoz komunálního odpadu.         

         Zastupitelé berou informace na vědomí                                                                   

7/21  Paní starostka seznámila přítomné s přípravou Řádu veřejného pohřebiště obce Kozly.  

         Řád schvaluje Krajský úřad Libereckého kraje. Obec Kozly plánuje dvě rozptylové  

         loučky, předepsaný rozměr na velikost hrobového místa pouze na urny a cenu  

         150,- Kč za jedno hrobové místo ročně 

         Zastupitelé berou informace na vědomí 

 

8/21  Paní starostka navrhuje finanční dar pro Hospic sv. Zdislavy v Liberci ve výši 1.500,- Kř 

         jako v roce 2020.  

         Zastupitelé schvalují finanční dar bez připomínek                                                             4:0:0       

 

9/21  Paní starostka seznámila přítomné s nutností schválit rozpočtové opatření č. 1/2021.  

         Dojde pouze k pohybu mezi položkami rozpočtu. Výše rozpočtu zůstává. 

         Přišel doplatek dotace od Libereckého kraje ve výši 32 587,96 Kč a obec vracela nevyčerpané  

         prostředky na volby v roce 2020  v celkové výši 15 557,11 Kč           

         Zastupitelé schvalují rozpočtové opatření bez připomínek                                                   4:0:0      

 

10/21 Na Obecní úřad Kozly přišla žádost od manželů H o odprodej části pozemku 

          p.č. 190 v k.ú. Kozly u České Lípy.  

          Po místním šetření se zastupitelé shodli pouze na možném pronájmu této části pozemku,  

          protože se jedná o část místní komunikace, kde je problém se zimní údržbou.    

          Zastupitelé obce Kozly schvalují pronajmout část p.č. 190 v k.ú. Kozly u České Lípy o výměře  

          40 m2 bez připomínek                                                                                                         4:0:0 

 

Diskuze  

 

                                                                                                         

V Kozlech, dne 04. 03. 2021                                                                 

                                                                                                                               Jitka Kýhosová                                                                                       

                                                                                                                                starostka obce   

 

 

Vyvěšeno dne 12. 03. 2021 

Sejmuto dne ……………………… 


