
1 
 

 

 

OBECNÍ ÚŘAD KOZLY 
Kozly 93, 470  02 Česká Lípa 

 

 

Výpis z usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Kozly 

v roce 2019, 

které se konalo dne 13. 09. 2019 
 

 

 

Přítomno: 6 členů ZO  

Zapisovatelka: AJ 

Omluvena: RŠ 

Ověřovatelé zápisu: NJ a Bc. SK 

 

Program veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kozly: 

1.  Projednání žádosti o pronájem pozemků v k.ú. Kozly 

2.  Rozpočtové opatření 

3.  Možnost vydražit pozemky od Státního statku Bílý Kostel 

4.  Informace ke hřbitovu 

5.  Diskuze 

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

 

20/19  Zastupitelstvo obce Kozly schválilo program veřejného zasedání a doplnění programu o 

           jeden  bod 

1. Vyřazení staré herní sestavy 

            Program a doplnění programu schváleno bez připomínek                                              6:0:0                                                                                                                

  

21/19  Zastupitelstvo obce Kozly schválilo zápis ze dne 21. 06. 2019 bez připomínek         6:0:0                                                                                               

22/19   Obecní úřad obdržel žádost paní B. o pronájem pozemků p.č.  647/1, 662 a 646/1 

            celkem přes 20 000 m2. Dne 9.9. 2019 proběhlo místní šetření, kde bylo zjištěno, že se jedná o  

            rozsáhlý porost a pozemky jsou v CHKO a ve stávajícím stavu nejsou možné k využití pro pastvu 

            pro koně.  

           Zastupitelé obce Kozly prozatím žádost zamítli.                                                               6:0:0                                                                                       

                   
23/19  Paní starostka seznámila přítomné s nutností schválit rozpočtové opatření č. 3/2019 

           Bude se hýbat mezi položkami. Je to z důvodu nakoupení nové herní sestavy a čerpání rozpočtu. 

           Rozpočtové opatření bez připomínek                                                                                      6:0:0 

 

24/19  Obec Kozly dostala návrh na dražbu pozemků od Státního statku Bílý Kostel.  Po vyhodnocení  

          pozemků, které dostala na starost paní AJ, nemá obec Kozly o navrhované pozemky zájem. 

          Zastupitelé nemají zájem o dražbu pozemků č.413/2, 564, 612/1, 561, 605, 337, 365,  

          315 a 316  v k.. Kozly u České Lípy                                                                                 6:0:0 

 

25/19  Obec Kozly neuspěla ani s jednou žádostí o dotaci u MMR. Obec Kozly žádala na opravu  

            propustku a na 3. etapu hřbitova. Z rozpočtu obce se zahájila 3. etapa Obnovy hřbitova. 

            Letos bude dodělána část středové cesty.  

 

26/19   Vyřazení staré herní sestavy pro opotřebení schváleno bez připomínek                      6:0:0 
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       Diskuze : Paní starostka všem poděkovala za účast na brigádách k dětskému hřišti. 

                           

 

 

                           Pozvala přítomné na Kozelskou noc 

                           Paní starostka hovořila o možnostech podat další žádosti o dotace na MMR ČR.  

                           Obec má hotový projekt na propustek, tak tady se bude žádat znovu. 

                           Dále se zpracovává projekt na dokončení hřbitova a na víceúčelové hřiště. 

 

 

                                                                                                         

V Kozlech, dne 13. 9. 2019                                                                                                      

                                                                                                                         

 

 

                                                                                                                               Jitka Kýhosová                                                                                       

                                                                                                                                starostka obce   

 


