OBECNÍ ÚŘAD KOZLY
Kozly 93, 470 02 Česká Lípa
Výpis usnesení z II. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Kozly
v roce 2021,
které se konalo dne 27. 05. 2021
Přítomno: 6 členů ZO
Zapisovatelka: Anna Jonášová
Omluvena: Kristýna Draštíková
Ověřovatelé zápisu: J A a KA
Program veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kozly:

1. Dodatek s firmou AVE a.s.
2. Rozpočtové opatření
3. Schválení žádosti k záměru 65/21
4. Schválení Závěrečného účtu za rok 2020 obce Kozly
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kozly za rok 2020
6. Schválení účetní závěrky za rok 2020
7. Informace k veřejnoprávním smlouvám s MÚ Česká Lípa
8. Diskuze
Začátek v 18. 05 hod

hlasování – pro: proti: zdržel se

11/21 Zastupitelstvo obce Kozly schválilo program veřejného zasedání bez připomínek

6:0:0

12/21 Zastupitelstvo obce Kozly schválilo zápis ze dne 04. 03. 2021 bez připomínek

6:0:0

13/21 Paní starostka seznámila přítomné s Dodatkem č. 21 s firmou AVE a.s. Dochází
vzhledem k novému zákonu o odpadech k mírnému navýšení cen svozu odpadu.

Obec bude apelovat na třídění komunálního odpadu a bude docházet k náhodné
kontrole popelnic. Podle celkových nákladů na svoz odpadu za rok 2021 zváží
zastupitelstvo obce Kozly, jestli nedojde k navýšení ceny poplatku za svoz odpadu
Zastupitelé schvalují inventuru obce Kozly za rok 2020 a vyřazení majetku bez
připomínek

6:0:0

14/21 Zastupitelstvo obce Kozly schvalují rozpočtoví opatření č. 2/2021. Dojde k navýšení rozpočtu
o částku 6 396,52 neinvestiční transfer z LK a k úpravě mezi položkami
Zastupitelé schvalují rozpočtoví opatření č. 2/2021 bez připomínek
6:0:0
15/21 Paní starostka seznámila přítomné s jedinou žádostí k záměru 65/2021 od manželů H.
Žádost o pronájem pozemku se schvaluje bez připomínek
6:0:0
16/21 V řádném termínu před schválením byl vyvěšen na úřední desce obce Kozly od
05. 05. 2021 Návrh závěrečného účtu obce Kozly za rok 2020 a Zpráva o přezkoumání

hospodaření za rok 2020 ve zkrácené podobě. V úplném znění byl zveřejněn
na webových stránkách obce Kozly: www. oukozly.cz.
Zastupitelé obce schvalují Závěrečný účet obce Kozly za rok 2020 včetně Zprávy
o přezkoumání hospodaření obce Kozly za rok 2020 bez výhrad.
Schváleno bez připomínek

6:0:0

1

17/21 Paní starostka seznámila přítomné s Účetní závěrkou obce Kozly za rok 2020.
Zastupitelé schvalují účetní závěrku obce Kozly za rok 2020 bez připomínek

6:0:0

18/21 Paní starostka seznámila přítomné s dodatkem na změnu veřejnoprávní smlouvy s městem
Česká Lípa. Tímto dodatkem se mění platnost smlouvy. Na základě předchozího společného
jednání k veřejnoprávní smlouvě o zajištění přenesené působnosti na úseku přestupků proti
veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku a rušení trvalého pobytu se tímto
dodatkem mění doba platnosti z doby neurčité na dobu určitou k 31. 12. 2021.
Paní starostka informovala, že do konce roku se projedná nové znění veřejnoprávní smlouvy s
městem Česká Lípa.
Zastupitelé dodatek schvalují bez připomínek
6:0:0
Diskuze

V Kozlech, dne 27. 05. 2021
Jitka Kýhosová
starostka obce

Vyvěšeno dne 07. 06. 2021
Sejmuto dne ………………………
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