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OBECNÍ ÚŘAD KOZLY 
Kozly 93, 470  02 Česká Lípa 

 

 

Usnesení  z I. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Kozly 

v roce 2020, 

které se konalo dne 24. 01. 2020 
 

 

 

Přítomno: 7 členů ZO  

Zapisovatelka: Anna Jonášová 

Omluvena: 0 

Ověřovatelé zápisu: Jana Hanjnalová a Martin Hajnala 

Program veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kozly: 

1. Schválení inventury za rok 2019 

2.  Informace k podání žádosti na dotaci „4. etapa obnova hřbitova v obci Kozly“ 

3.  Informace k podání žádosti na dotaci „Oprava propustku v obci Kozly 

4.    Informace k podání žádosti na dotaci „ Víceúčelové hřiště v obci Kozly 

 

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

 

1/20    Doplnění programu o 1 bod: Schválení spisového a skartačního řádu 

           Zastupitelstvo obce Kozly schválilo program a doplnění programu veřejného  

           zasedání bez připomínek                                                                                                  7:0:0 

                                                                                                                                                          

2/20   Zastupitelstvo obce Kozly schválilo zápis ze dne 22. 11. 2019 bez připomínek        7:0:0                                                                                               

3/20    Paní starostka seznámila přítomné s provedenou inventurou obce Kozly za rok 2019, která 

             proběhla k 31. 12. 2018. Zastupitelé navrhují vyřadit z majetku obce Kozly  

            1. Houpadla ks 2 v pořizovací ceně 26.275,- Kč  

            2. Vysavač na popel v pořizovací ceně 3.589,- Kč  

            3. Sluchátka  v pořizovací ceně 1.066,- Kč 

            Celkem vyřazen majetek za 30.930,-,- Kč  

            Zastupitelé schvalují inventuru obce Kozly za rok 2019 a vyřazení majetku bez  

            připomínek                                                                                                                            7:0:0                                                                                       

                   

4/20   Zastupitelstvo obce Kozly schvaluje podání žádosti o dotaci v max. výši 70% 

          (maximálně však 400.000 Kč) z celkových uznatelných nákladů projektu,  

          z programu č. 2.1 – „Podpora obnovy venkova“ z podprogramu „DT 1 – obnova 

          a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti“ na akci „Hřbitov  

          Kozly – I. etapa“ s celkovými uznatelnými náklady akce 667.770 Kč.  a schvaluje  

    vyčlenění prostředků na vlastní podíl žadatele k akci „Hřbitov Kozly – I. etapa“ v 

    rozpočtu obce Kozly   

           Zastupitelé schválili podání žádosti bez připomínek.                                                        7:0:0 

 

5/20  Zastupitelstvo obce Kozly schvaluje podání žádosti o dotaci v maximální výši 70% z 

        celkových uznatelných nákladů projektu z programu č. 2.1 – „Podpora obnovy 

        venkova“ z podprogramu „DT 4 – oprava a výstavba komunikací, chodníků, veřejného 

        osvětlení, mostků, zálivů autobusové dopravy, parkovišť a zpevněných ploch“  

        na akci „Oprava propustku Kozly“ s celkovými uznatelnými náklady akce 543.306,27 Kč 

 



2 
 

 

 

  a vyčlenění prostředků na vlastní podíl žadatele k akci „Oprava propustku Kozly“  

  v rozpočtu obce Kozly   

        Zastupitelé schvalují podání žádosti bez připomínek                                              7:0:0 

 

6/20  Zastupitelstvo obce Kozly souhlasí s podáním žádosti o dotaci do programu MMR  

         podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, pro dotační titul: 117d8210H  

        Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku na akci "Novostavba  

        víceúčelového hřiště Kozly u České Lípy". 

          Zastupitelé schvalují podání žádosti bez připomínek                                                        7:0:0 

7/20   Paní starostka seznámila přítomné s nutností doplnit do spisového řádu bod 

          o nahlížení do spiisu. 

         Zastupitelé schválili úpravu spisového a skartačního řádu bez připomínek                      7:0:0 

 

Diskuze:  

 

 

                                                                                                         

V Kozlech, dne 24. 1. 2020                                                                                                      

                                                                                                                         

 

 

                                                                                                                               Jitka Kýhosová                                                                                       

                                                                                                                                starostka obce   

 

 

Vyvěšeno dne 31. 1. 2020 

 

Sejmuto dne ……………………… 


