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OBECNÍ ÚŘAD KOZLY 
Kozly 93, 470  02 Česká Lípa 

 

 

Výpis z usnesení z V. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Kozly 

v roce 2021, 

které se konalo dne 17. 12. 2021 

 

 
Přítomno: 5 členů ZO  

Zapisovatelka: Anna Jonášová 

Omluvena: 0 

Ověřovatelé zápisu: GJ, JH 

Program veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kozly:  
1. Rozpočtové opatření – vyrovnání položek rozpočtu  

2. Schválení rozpočtu na rok 2022  

3. Komunitní plán sociálních služeb ORP Česká Lípa 2022-2026  

4. Dodatek se společností AVE CZ s.r.o. č. 22  

5. Schválení vyhlášky 01/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  

6. Schválení žádosti k záměru č.j. 184/2021  

7. Schválení žádosti k záměru č.j. 185/2021  

8. Schválení žádosti k záměru č.j. 186/2021  

9. Výplata odměn za prosinec 2021  

10. Ceník k poskytování informací dle zákona 106/99  

11. Diskuze  
 

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

 

37/21   Zastupitelstvo obce Kozly schválilo program veřejného zasedání bez připomínek   7:0:0                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                     

38/21   Zastupitelstvo obce Kozly schválilo zápis ze dne 19. 11. 2021 bez připomínek    7:0:0                                                                                               

 

39/21   Paní starostka seznámila přítomné s nutností rozpočtového opatření. Rozpočet se 

             upraví ke konci roku 2021                       

             Zastupitelé obce schvalují rozpočtoví opatření č. 5/2021 bez připomínek                7:0:0 

 

 40/21  Paní starostka seznámila přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2022. Zastupitelé obce 

             Kozly projednali a následně schválili vyrovnaný rozpočet na rok 2022.  

             Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce obce Kozly od 01.12.2021. 

            Zastupitelé schválili vyrovnaný rozpočet na rok 2022 bez připomínek                      7:0:0   

              
 41/21   Paní starostka seznámila přítomné s komunitním plánem. Předkládaný komunitní plán  

             sestává z části analytické a návrhové.  
             Analytická část zahrnuje údaje o současném stavu sociálních služeb v území, o potřebách 

             uživatelů a veřejnosti, SWOT analýzu a analytické závěry.  

             Návrhová část vychází ze závěrů analytické části. Obsahuje jednotlivé cíle a opatření 

             vedoucí k jejich realizaci v období 2022-2026. Na základě priorit cílových skupin budou  

             každoročně v akčním plánu rozpracovány dílčí akce, které povedou k naplnění  

             jednotlivých opatření s výhledem na vytyčené období. 

             Zastupitelé obce schvalují Komunitní plán sociálních služeb ORP Česká Lípa 

            2022-2026 bez připomínek                                                                             7:0:0 
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42/21   Paní starostka seznámila přítomné s Dodatkem č. 22 od společnosti AVE CZ s.r.o., která  

            zajišťuje pro obec Kozly svoz komunálního odpadu. 

            Zastupitelé obce schvalují dodatek č. 22 bez připomínek                                                   7:0:0 
 

 

43/21  Paní starostka přečetla přítomným novou vyhlášku 01/2021 o místním poplatku za  

          obecní systém odpadového hospodářství, která je v souladu s novám zákonem. 

           Poplatek pro rok 2022 zůstává stejný.    

           Zastupitelé obce Kozly schvalují vyhlášku bez připomínek.                                                7:0:0  

 

44/21 V zákonné době obdržela obec Kozly jednu žádost k záměru č.j. 184/2021od pana Ch.  

          Zastupitelé obce Kozly schvalují žádost k záměru č.j. 184/2021 bez připomínek                 7:0:0 

 

45/21 V zákonné době obdržela obec Kozly jednu žádost k záměru č.j. 185/2021od pana H.  

          Zastupitelé obce Kozly schvalují žádost k záměru č.j. 185/2021 bez připomínek                 7:0:0 

 

46/21 V zákonné době obdržela obec Kozly jednu žádost k záměru č.j. 186/2021od manželů  

          H.  

          Zastupitelé obce Kozly schvalují žádost k záměru č.j. 186/2021 bez připomínek                  7:0:0 

 

47/21  Zastupitelé schválili výplatu odměn za měsíc prosinec 2021 v prosinci 2021 

           Vyplacení schváleno bez připomínek                                                                    7:0:0 

 

48/21   Zastupitelé schválili ceník k poskytování informací dle zákona 106/99 Sb. platný od 

           1. 1. 2022.  Ceník zůstává ve stejné výši jako pro rok 2021. 

           Ceník schválen bez výhrad                                                                                                      7:0:0  

 

Diskuze  

 

                                                                                                         

V Kozlech, dne 17. 12. 2021                                                                 

                                                                                                                               Jitka Kýhosová                                                                                       

                                                                                                                                starostka obce   

 

 

Vyvěšeno dne 28. 12. 2021 

Sejmuto dne ……………………… 


