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OBECNÍ ÚŘAD KOZLY 
Kozly 93, 470  02 Česká Lípa 

 

 

Výpis z Usnesení z I. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Kozly 

v roce 2022, 

které se konalo dne 11. 03. 2022 

 
Přítomno: 6 členů ZO  

Zapisovatelka: Anna Jonášová 

Omluvena: Kristýna Draštíková  

Ověřovatelé zápisu: JN a ZN 

Program veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kozly: 

1. Inventura obce Kozly za rok 2021 

2.  Návrh na vyřazení starého majetku 

3.   Rozpočtové opatření 

4.   Žádost o finanční příspěvek – Hospic Sv. Zdislavy 

5.   Řád hřbitova v obci Kozly  

6.   Hledání brigádníka na údržbu obce Kozly 

7.   Informace o jednání se společností ČEZ a Profi EMG   

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

 

1/22    Doplnění programu o 3 body:  1. Podání žádosti na dotaci na výměnu starých oken na budově OÚ   

                                                                 Kozly na Krajský úřad  

                                                             2. Anketa na odvoz komunálního odpadu i v zimních měsících  

                                                                 1 x za 14 dní. 

                                                             3. Vyhlásit výběrové řízení k opravě místních komunikací. 

                                                                  

           Zastupitelstvo obce Kozly schválilo program a doplnění programu veřejného  

           zasedání bez připomínek                                                                                                  6:0:0 

                                                                                                                                                          

2/22   Zastupitelstvo obce Kozly schválilo zápis ze dne 17. 12. 2021 bez připomínek        6:0:0                                                                                               

3/22    Paní starostka seznámila přítomné s provedenou inventurou obce Kozly za rok 2021, která 

           proběhla ke dni 31. 12. 2021. 

           Za rok 2021 byl pořízen DDHM v celkové hodnotě 227 902,50,- Kč a do DHM bylo zařazeno  

           víceúčelové hřiště v hodnotě 1 820 211,17 Kč 

          Částka na BÚ vedeného u České spořitelny k 31. 12. 2021 = 3 337 893,13 Kč je  

          uvedena v ročním přehledu aktiv a pasiv, odpovídá a souhlasí s částkou uvedenou na  

           výpise z U č. 036 ze dne 31. 12. 2021. 

 

           Částka na BÚ vedeného u ČNB k 31. 12. 2021 = 204 574,50  Kč je uvedena v ročním přehledu  

           aktiv a pasiv, odpovídá a souhlasí s částkou uvedenou na výpise z BÚ č. 31 z 31. 12. 2021 

   

          Inventura pokladny k 31. 12. 2021 = 20 584,00 Kč Přiložena u pokladních dokladů 

 

            Zastupitelé schvalují inventuru obce Kozly za rok 2021 bez připomínek                      6:0:0                                                                                       
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4/22    Zastupitelstvo obce Kozly navrhuje vyřadit poškozený a starý DDHM  

1. Notebook HP (2012) v zůstatkové ceně 500,- Kč 

2. Křovinořez FS 400 (2003)  

3. Foto past nefunkční (2013) 

            

           Zastupitelé schvalují vyřazení majetku bez připomínek.                                                   6:0:0 

 

5/22   Paní starostka seznámila přítomné s návrhem rozpočtového opatření.  

          Dojde jen k úpravě paragrafů a položek. 

          Zastupitelstvo obce Kozly schvaluje 1. rozpočtové opatření bez připomínek                    6:0:0 

6/22  Paní starostka navrhuje finanční dar pro Hospic sv. Zdislavy v Liberci ve výši 1.500,- Kč 

         jako v roce 2021.  

         Zastupitelé schvalují finanční dar bez připomínek                                                             6:0:0       

 

 

7/22  Paní starostka seznámila přítomné s Řádem hřbitova obce Kozly. Krajský úřad řád schválil  

         25. 10. 2021. V tomto roce se hřbitov dá do užívání.  

         Zastupitelé schvalují Řáde hřbitova obce Kozly bez připomínek                                         6:0:0       

 

8/22  Paní starostka seznámila přítomné s požadavkem na nového brigádníka na údržbu v obci  

         Zastupitelé berou na vědomí.                                                                                                6:0:0      

 

9/22  Paní starostka seznámila přítomné, že dne 22. 02. 2022 proběhlo jednání se zástupci  

         společností ČEZ Distribuce a Profi EMG. Zastupitelům představili možnost využití  

         nové trasy.  

         Zastupitelé schvalují, že trvají na původní trase a o změně Územního plánu obce Kozly 

         se bude stále jednat.                                                                                                             6:0:0 

 

10/22 Paní starostka seznámila přítomné s návrhem podat žádost na KÚ Libereckého kraje  

          na výměnu zbývajících starých oken na budově Obecního úřadu Kozly. 

 

          Zastupitelstvo obce Kozly schvaluje: 

a)  podání žádosti o dotaci v max. výši 70% 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 „Okna v sále v přízemí 

OÚ Kozly“ s celkovými uznatelnými náklady akce 147.142,50 Kč s DPH.    

b)    vyčlenění prostředků na vlastní podíl žadatele k akci „Okna v sále v přízemí OÚ Kozly“  

     v rozpočtu obce Kozly                                                                                                      6:0:0 

 

 

11/22 Paní starostka seznámila přítomné, že se připraví anketa, jestli občané souhlasí s  

           vývozem komunálního odpadu i v zimních měsících 1 x za 14 dní.  

         Zastupitelé berou na vědomí 

 

12/22 Paní starostka navrhuje schválit vyhlášení výběrového řízení na opravu místních  

           komunikací před výsledkem žádosti o dotaci na MMR. 

          Zastupitelé schvalují vyhlášení výběrového řízení na opravu místních komunikací bez  

          připomínek                                                                                                                        6:0:0 

 
Diskuze  

 

                                                                                                         

V Kozlech, dne 11. 03. 2022                                                                 

                                                                                                                               Jitka Kýhosová                                                                                       

                                                                                                                                starostka obce   

 

 

Vyvěšeno dne 24. 03. 2022 

Sejmuto dne ……………………… 


