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OBECNÍ ÚŘAD KOZLY 
Kozly 93, 470  02 Česká Lípa 

 

 

 Výpis z usnesení z II. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Kozly 

v roce 2022, 

které se konalo dne 10. 06. 2022 

 
Přítomno: 5 členů ZO  

Zapisovatelka: Anna Jonášová 

Omluvena: Kristýna Draštíková, Renata Švejdová 

Ověřovatelé zápisu: JB a FJ. 

Program veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kozly: 

1.  Rozpočtové opatření č. 2/2022 

2.  Schválení Závěrečného účtu za rok 2021 obce Kozly 

3.  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kozly za rok 2021 

4.  Schválení účetní závěrky za rok 2021 

5.  Výběrové řízení na opravu místních komunikací 

6.  Informace o hřbitově 

7.  Diskuze 

Začátek v 18. 10 hod                                                                          hlasování – pro: proti: zdržel se    

 

13/22    Doplnění programu o 2 body: 1. Záměr pronajmout část pozemk 235/1 a 276/1 v  

                                                                  k.ú. Kozly u České Lípy 

                                                              2. Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2022-2026 

                                                              

                                                                  

           Zastupitelstvo obce Kozly schválilo program a doplnění programu veřejného  

           zasedání bez připomínek                                                                                                    5:0:0 

                                                                                                                                                          

14/22   Zastupitelstvo obce Kozly schválilo zápis ze dne 11.03. 2022 bez připomínek          5:0:0                                                                                               

15/22   Paní starostka seznámila přítomné s nutností udělat rozpočtové opatření č.2/2022 

            Jedná se o pohyb mezi položkami a paragrafy. Rozpočtové výdaje a příjmy se navýší 

            o 812 861,- Kč. Obec Kozly obdržela dar na nové led osvětlení od Nadace ČEZ 

           Zastupitelé schvalují rozpočtové opatření č. 02/2022 bez připomínek                 5:0:0    
   

16/22   V řádném termínu před schválením byl vyvěšen na úřední desce obce Kozly od  

            23. 05. 2022 Návrh závěrečného účtu obce Kozly za rok 2021 a Zpráva o přezkoumání  

            hospodaření za rok 2021 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 2021 včetně Zprávy 

            o přezkoumání hospodaření obce Kozly za rok 2021 bez výhrad. 

 
           Schváleno bez připomínek                                                                                        5:0:0 

            

17/22   Paní starostka seznámila přítomné s Účetní závěrkou obce Kozly za rok 2021. 

            Zastupitelé schvalují účetní závěrku obce Kozly za rok 2021 bez připomínek                 5:0:0 

 

18/22  Obec Kozly vyhlásila dne 09.05.2022 výběrové řízení na zhotovitele akce 

          „Oprava komunikací obce Kozly“. Výzva k podání nabídek byla zveřejněna na profilu 

           zadavatele. Termín pro podání nabídek byl stanoven do 23.5. 2022 do 16:30 hod.  

           Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na částku 958.757,60 Kč.   
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          V termínu pro podání nabídek obdržel zadavatel nabídky od celkem 4 uchazečů, 

          kterými jsou:        

          STREET s.r.o., Žďárek 

          SaM silnice a mosty a.s., Česká Lípa 

          PORR a.s., Praha  

          STRABAG a.s., Liberec  

 

          Zastupitelstvo rozhodlo v souladu s doporučením komise pro posouzení a hodnocení 

          nabídek o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka č. 4 uchazeče STRABAG a.s., 

         Tř. gen. Svobody 77, 460 14 Liberec 12, IČ: 608 38 744 s nabídkovou cenou 1.218.658,01 Kč 

          bez DPH (1.747.576,19 Kč s DPH)   
          a dále  rozhodlo v souladu s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek 

          o vyloučení nabídky č. 3 uchazeče PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, IČ: 430 05 560,   

          z důvodu nesplnění kvalifikačních požadavků stanovených zadavatelem  a schvaluje uzavření 

          smlouvy o dílo na akci „Oprava komunikací obce Kozly“ 

          Zastupitelstvo pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o dílo mezi Obcí Kozly a 

          subjektem  STRABAG a.s., Tř. gen. Svobody 77, 460 14 Liberec 12, IČ: 608 38 744 

          

          Zastupitelé schvalují výběrové řízení bez výhrad                                                             5:0:0          

 

19/22  Paní starostka informovala přítomné o schůzce s panem kameníkem Vrzákem kvůli  

           rozměrům hřbitovních míst. Přestěhuje se jeden hotový hrob z České Lípy. Hřbitovní 

           místo se bude pronajímat za 200,- Kč na rok.  

           Zastupitelé berou informace na vědomí.                                                                         5:0:0       

 

20/22  Paní starostka seznámila přítomné se záměrem pronajmout část pozemků 235/1 a 276/1 v k.ú.  

           Kozly u České Lípy o celkové výměře 200 m2.  

           Zastupitelé záměr o pronájmu schvalují bez připomínek                                                5:0:0      

 

21/22  Paní starostka seznámila přítomné s nutností schválit počet zastupitelů pro volební období v  

           roce 2022 – 2026.          

          Zastupitelé schvalují, že počet zastupitelů pro volební období v roce 2022 – 2026 bude 

          7 zastupitelů bez připomínek.                                                                                            5:0:0 

 

 
Diskuze  

 

                                                                                                         

V Kozlech, dne 10. 06. 2022                                                                 

                                                                                                                               Jitka Kýhosová                                                                                       

                                                                                                                                starostka obce   

 

 


