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OBECNÍ ÚŘAD KOZLY 
Kozly 93, 470  02 Česká Lípa 

 

 

Výpis z usnesení z IV. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Kozly 

v roce 2021, 

které se konalo dne 19. 11. 2021 

 

 
Přítomno: 5 členů ZO  

Zapisovatelka: Anna Jonášová 

Omluvena: Kristýna Draštíková, Veronika Kučerová 

Ověřovatelé zápisu: MCh,  PJ 

Program veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kozly: 

1. Rozpočtové opatření 

2. Záměr prodat pozemek č. 235/25 v k.ú. Kozly u České 

Lípy 

3. Záměr prodat část pozemku č. 235/1 a část pozemku 276 

v k.ú. Kozly u České Lípy 

4. Záměr prodat pozemky č. 647/1, 661/3, 662 a část 

pozemku 646/1 v k.ú. Kozly u České  Lípy 

5. Dodatek ke smlouvě se společností AVE s.r.o. 

6. Diskuze 

  

 

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

 

29/21   Zastupitelstvo obce Kozly schválilo program a doplnění programu o jeden bod 

1. Žádost o dotaci na akci „Oprava komunikací obce Kozly“  u MMR ČR 

 

Zastupitelstvo obce Kozly schválilo program a doplnění programu veřejného zasedání 

bez připomínek                                                                                                              5:0:0 

                                                                                                                                                                                                                     

30/21   Zastupitelstvo obce Kozly schválilo zápis ze dne 19. 08. 2021 bez připomínek      5:0:0                                                                                               

 

31/21   Paní starostka seznámila přítomné s nutností rozpočtového opatření. 

            Příjmy a výdaje se navýšily o 154 400,- Kč            

             Zastupitelé obce schvalují rozpočtoví opatření č. 4/2021 bez připomínek                  5:0:0 

 

 32/21   Paní starostka seznámila přítomné se záměrem prodat pozemek č. 235/25  

             v k.ú. Kozly u České Lípy. Pan H si nechal zaměřit plot dle skutečnosti 

             Zastupitelé obce schvalují záměr bez připomínek                                                        5:0:0 

 

 33/21   Paní starostka seznámila přítomné se záměrem prodat část pozemku č. 235/1 

             a část pozemku 276 v k.ú. Kozly u České Lípy 

             Manželé H si nechali zaměřit plot dle skutečnosti 

             Zastupitelé obce schvalují záměr bez připomínek                                                        5:0:0 

 

34/21   Paní starostka seznámila přítomné se záměrem prodat pozemky č. 647/1, 661/3, 

            662 a část pozemku 646/1 v k.ú. Kozly u České Lípy. 

            Po jednání s CHKO České středohoří a s panem Ch zastupitelé navrhují  

            prodeji těchto pozemků. 

            Zastupitelé obce schvalují záměr bez připomínek                                                          5:0:0 
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35/21  Paní starostka seznámila přítomné, že společnost AVE s.r.o. připravuje nový ceník.  

           Dodatek do dnešního dne nepřišel.  

           Zastupitelé obce Kozly berou na vědomí. 

 

36/21 Paní starostka seznámila s možností podat žádost na dotaci u MMR ČR.  

          Zastupitelstvo obce Kozly schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 80% z celkových  

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

         „DT 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací“ na akci „Oprava komunikací 

          obce Kozly“.  

          Zastupitelé obce Kozly schvalují podání žádosti o dotaci bez připomínek                   5:0:0 

 

 

Diskuze  

 

                                                                                                         

V Kozlech, dne 19. 11. 2021                                                                 

                                                                                                                               Jitka Kýhosová                                                                                       

                                                                                                                                starostka obce   

 

 

Vyvěšeno dne 30. 11. 2021 

Sejmuto dne ……………………… 


