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OBECNÍ ÚŘAD KOZLY 
Kozly 93, 470  02 Česká Lípa 

 

 

Usnesení z II. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Kozly 

v roce 2020, 

které se konalo dne 04.06. 2020 
 

 

 

Přítomno: 7 členů ZO  

Zapisovatelka: Anna Jonášová 

Omluvena: 0 

Ověřovatelé zápisu: JAl a KM 

Program veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kozly: 

1. Schválení fin. daru pro Hospic sv. Zdislavy 

2.  Rozpočtové opatření č. 1/2020 

3.  Schválení Závěrečného účtu za rok 2019 obce Kozly 

4.  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kozly    za rok 2019 

5.  Schválení účetní závěrky za rok 2019 

6.  Záměr prodat část pozemku 13/1 a část pozemku 35 o výměče cca 167 m2 

7.  Záměr prodat část pozemku 13/1 sousedící s pozemkem51/1o výměře cca 735 m2 

8.  Záměr prodat část pozemku 13/25 sousedící s pozemkem 100  o výměře 287 m2 

9.  Záměr prodat část pozemku 13/1 sousedící s pozemkem 13/7 cca 80 m2 

10. Diskuze  

 

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

 

8/20    Zastupitelstvo obce Kozly schválilo program a doplnění programu veřejného  

           zasedání bez připomínek                                                                                                  7:0:0 

  Doplnění programu o 4 body 

1. Schválení bezplatného převodu pozemku p.č 29/1 o výměře 4 551m2 od Státního pozemkového 

     fondu 

      2. Záměr prodat pozemek 221/3 v k.ú.Kozly o výměře 13 m2 

      3. Odstoupení slečny magistry Veroniky Kučerové z funkce místostarostky 

      4. Volba nového místostarosty 

                                                                                                                                                          

 9/20    Zastupitelstvo obce Kozly schválilo zápis ze dne 24. 01  2020 bez připomínek        7:0:0                                                                                               

10/20    Paní starostka seznámila přítomné s žádostí o finanční dar pro Hospic sv. Zdislavy.  

             Zastupitelé schválili dar ve výši 1 500,- Kč bez   připomínek                                        7:0:0       

 

11/20    Rozpočtové opatření č. 1/2020. Paní starostka seznámila přítomné s potřebou upravit 

              rozpočet. Jedná se pouze o pohyby mezi položkami. 

             Zastupitelé schvalují rozpočtové opatření č. 1.2020 bez připomínek                             7:0:0 

12/20  V řádném termínu před schválením byl vyvěšen na úřední desce Závěrečný účet obce Kozly za  

           rok 2019  a  Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2019 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 2019 včetně Zprávy o  
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           přezkoumání hospodaření obce Kozly za rok 2019 bez výhrad. 

 

           Schváleno bez připomínek                                                                                            7:0:0 

 

13/20 Zastupitelstvo obce Kozly schvaluje účetní závěrku za rok 2019 bez připomínek.           7:0:0 

 

14/20 Zastupitelstvo projednalo záměr prodat část pozemku 13/1 v k.ú. Kozly u České Lípy a část  

          pozemku 35 v k.ú. Kozly u České Lípy cca 167 m2. Musí dojít k rozdělení pozemků a žadatel  

          si nechá udělat geometrický plán na  své náklady 

    Zastupitelstvo obce Kozly schvaluje záměr bez připomínek                                             7:0:0 

 

15/20 Zastupitelstvo projednalo záměr prodat část pozemku 13/1 v k.ú. Kozly u České Lípy 

          sousedící s pozemkem 51/1 v k.ú. Kozly u České Lípy  cca 735 m2 Musí dojít k rozdělení  

          pozemků a žadatel si nechá udělat geometrický plán   na své náklady 

    Zastupitelstvo obce Kozly schvaluje záměr bez připomínek                                             7:0:0 

 

 

16/20  Zastupitelstvo projednalo záměr prodat pozemek 13/25 sousedící s pozemkem p.č. 100  

           o výměře 287 m2,  který vznikne rozdělením pozemku 13/1 v k.ú. Kozly u České Lípy.  

           Geometrický plán je již hotový 

     Zastupitelstvo obce Kozly schvaluje záměr bez připomínek                                             7:0:0 

 

17/20  Zastupitelé projednali záměr prodat část pozemku 13/1 v k.ú. Kozly u České Lípy 

          sousedící s pozemkem 13/7 v k.ú. Kozly u České Lípy o výměře cca 80 m2 Musí dojít  

           k rozdělení pozemků a žadatel si nechá udělat geometrický plán  na své náklady 

    Zastupitelstvo obce Kozly schvaluje záměr bez připomínek                                             7:0:0 

  

18/20   Paní starostka seznámila přítomné o bezúplatném převodu pozemku p.č 29/1 v k.ú. Kozly u              

            České Lípy o výměře 4 551 m2 od Státního pozemkového úřadu podle zákona 503/2012 Sb.,  

            ve znění pozdějších předpisů. 

            Zastupitelé obce Kozly schvalují bezúplatný převod pozemku p.č. 29/1 v k.ú. Kozly u České  

            Lípy bez připomínek                                                                                                       7:0:0 

 

19/20  Zastupitelé projednali záměr prodat pozemek 221/3 v k.ú. Kozly u České Lípy o výměře 

           13 m2 . 

    Zastupitelstvo obce Kozly schvaluje záměr bez připomínek                                             7:0:0 

 

20/20 Paní starostka seznámila přítomné s odstoupením slečny Mgr. Veroniky Kučerové z funkce  

          místostarostky z osobních důvodů. Paní starostka poděkovala Veronice za dosavadní práci a  

          popřála jí hodně zdraví a pohody s nastávajícím potomkem. 

          Zastupitelé odstoupení berou na vědomí a schvalují                                                        7:0:0 

 

21/20 Paní starostka navrhla na funkci místostarosty jmenovat pana zastupitele Petra Vencovského,  

          který ve volbách do zastupitelstva obce Kozly v roce 2018 skončil na druhém místě. Funkce  

          místostarosty zůstává neuvolněná a odměna za funkci je stejná jako doposud.  

 

          Zastupitelé s návrhem souhlasí a schvalují bez připomínek do funkce místostarosty od  

          4. 6. 2020 pana Petra Vencovského nar. dne 10. 04 1976, bytem Kozly č.p. 112             6:0:1 
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22/20  Paní starostka ještě navrhla změnu předsedy kontrolního výboru. Tuto funkci vykonává pan   

           Petr Vencovský, proto navrhuje změnu a navrhuje, aby předsedou kontrolního výboru byla 

           paní Marie Nesvorná. 

           Zastupitelé s návrhem souhlasí a schvalují bez připomínek do funkce paní Marii Nesvornou nar.  

           dne 6.12.1948, bytem Kozly č.p. 100  

                

Diskuze:  

 

 

                                                                                                         

V Kozlech, dne 4. 6. 2020                                                                                                      

                                                                                                                         

 

 

                                                                                                                               Jitka Kýhosová                                                                                       

                                                                                                                                starostka obce   

 

 

Vyvěšeno dne 16. 6. 2020 

 

Sejmuto dne ……………………… 


