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OBECNÍ ÚŘAD KOZLY 
Kozly 93, 470  02 Česká Lípa 

 

 

Výpis z Usnesení z III. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Kozly 

v roce 2021, 

které se konalo dne 19. 08. 2021 

 
Přítomno: 5 členů ZO  

Zapisovatelka: Anna Jonášová 

Omluvena: Kristýna Draštíková, Renata Švejdová 

Ověřovatelé zápisu: SK, PJ 

Program veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kozly: 

1.  Schválení žádosti k záměru 126/2021 

2.  Schválení žádosti k záměru 127/2021 

3.  Schválení žádosti k záměru 128/2021 

4.  Rozpočtové opatření 

5.  Veřejnoprávní smlouva s MěÚ Česká Lípa o zrušení údaje o místu trvalého pobytu  

6.  Veřejnoprávní smlouva s MěÚ Česká Lípa o odpovědnosti za přestupky  

7.  Informace o finančním daru od společnosti ČEPS 

8.  Diskuze                        
 

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

 

19/21   Zastupitelstvo obce Kozly schválilo program a doplnění programu o jeden bod 

1. Dohoda o jednorázové náhradě za újmu na lesním pozemku a lesním porostu 

Zastupitelstvo obce Kozly schválilo program a doplnění programu veřejného zasedání 

bez připomínek                                                                                                              5:0:0 

                                                                                                                                                                                                                     

20/21   Zastupitelstvo obce Kozly schválilo zápis ze dne 27. 05. 2021 bez připomínek       5:0:0                                                                                               

 

21/21   Paní starostka seznámila přítomné s námitkou a jedinou žádostí k záměru 126/2021.  

            Žádost od pana K byla zaslána v řádném termínu do datové schránky. Námitku 

            bere zastupitelstvo obce Kozly na vědomí. 

            Žádost o koupi pozemku se schvaluje bez připomínek                                                 5:0:0 

                   

22/21   Paní starostka seznámila přítomné s námitkou a jedinou žádostí k záměru 127/2021.  

            Žádost od manželů K byla zaslána v řádném termínu do datové schránky.  

            Námitku bere zastupitelstvo obce Kozly na vědomí. 

            Žádost o koupi pozemku se schvaluje bez připomínek                                                 5:0:0 

 

23/21   Paní starostka seznámila přítomné s námitkou a jedinou žádostí k záměru 128/2021.  

            Žádost od pana A byla v řádném termínu osobně předána na OÚ Kozly Námitku 

            bere zastupitelstvo obce Kozly na vědomí 

            Žádost o koupi pozemku se schvaluje bez připomínek                                                5:0:0 

24/21  Zastupitelstvo obce Kozly schvalují rozpočtoví opatření č. 3/2021. Obec Kozly již  

            obdržela dotaci od MMR na víceúčelové hřiště. Dojde k přesunu mezi paragrafy.a mezi  

            položkami. 

            Zastupitelé obce schvalují rozpočtoví opatření č. 3/2021 bez připomínek                  5:0:0 
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25/21  Paní starostka seznámila přítomné novým zněním Veřejnoprávní smlouvy s MěÚ 

          Česká Lípa o zrušení údaje o místu trvalého pobytu., která bude platná 

          od 01. 01. 2022  
           Zastupitelé obce Kozly schvalují nové znění veřejnoprávní smlouvy bez připomínek       5:0:0 

 

26/21 Paní starostka seznámila přítomné novým zněním Veřejnoprávní smlouvy s MěÚ  

         Česká Lípa o zrušení údaje o místu trvalého pobytu., která bude platná  

          od 01. 01. 2022  
           Zastupitelé obce Kozly schvalují nové znění veřejnoprávní smlouvy bez připomínek        5:0:0 

 

27/21  Paní starostka informoval přítomné, že odeslala žádost o finanční dar od společnosti 

           ČEPS a.s. na solární osvětlení a lavičky na hřbitov, Obec Kozly obdrží částku 150.000,- Kč   

           Zastupitelé berou na vědomí                                                                                                         

 

28/21  Paní starostka seznámila přítomné s návrhem dohody o jednorázové náhradě za újmu 

           na lesním pozemku a lesním porostu. Plánovanou stavbou Vedení 400kV V450/428, ¨ 

          TR Výškov – TR Babylon dojde k dotčení lesních pozemků ve vlastnictví obce Jednorázová  

           náhrada činí 1000,- Kč. 

          Zastupitelé obce Kozly schvalují dohodu bez připomínek                                                      5:0:0 

 

  

Diskuze  

 

                                                                                                         

V Kozlech, dne 19. 08. 2021                                                                 

                                                                                                                               Jitka Kýhosová                                                                                       

                                                                                                                                starostka obce   

 

 

Vyvěšeno dne 30. 08. 2021 

Sejmuto dne ……………………… 


