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OBECNÍ ÚŘAD KOZLY 
Kozly 93, 470  02 Česká Lípa 

 

 

 Výpis z Usnesení z III. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Kozly 

v roce 2022, 

které se konalo dne 09. 09. 2022 

 
 

Přítomno: 6 členů ZO  

Zapisovatelka: Anna Jonášová 

Omluvena: Mgr. Veronika Kučerová 

Ověřovatelé zápisu: SK, PJ 

Program veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kozly: 

1. Rozpočtové opatření č. 3/2022 

2. Schválení žádosti k záměru č. 112/22 

3. Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

4. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

5. Informace o hřbitově: 10. 09. od 15,00 se koná otevření a vysvěcení hřbitova v obci Kozly 

6. Bilance volebního období a informace k volbám do zastupitelstva obce Kozly 

7. Diskuze 

 

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

 

22/22    Doplnění programu o 2 body: 1. Věcné břemeno – služebnosti se společností ČEZ Distribuce,  

                                                                   a.s. č.IE-12-4007805/SOVB/2/2022 

                                                              2. Věcné břemeno – služebnosti se společností ČEZ Distribuce,  

                                                                   a.s. č. IE-12-4007806/SOVB/1/2022                                                             

                                                                  

            Zastupitelstvo obce Kozly schválilo program a doplnění programu veřejného  

            zasedání bez připomínek                                                                                                   6:0:0 

                                                                                                                                                          

23/22   Zastupitelstvo obce Kozly schválilo zápis ze dne 10.06. 2022 bez připomínek          6:0:0                                                                                               

24/22   Paní starostka seznámila přítomné s nutností udělat rozpočtové opatření č.3/2022 

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

            o 32 000,- Kč. Obec Kozly obdržela tuto částku ze státního rozpočtu na financování voleb. 

           Zastupitelé schvalují rozpočtové opatření č. 03/2022 bez připomínek                 6:0:0    
   

25/22   K záměru čj. 112/2022 obdržela obec Kozly v řádném termínu jednu žádost a to 

            od pana ZN.  

            Zastupitelé schvalují žádost bez připomínek                                                              6:0:0 

            

26/22   Paní starostka seznámila přítomné s novou verzí Obecně závazné vyhlášky o stanovení  

            obecního systému odpadového hospodářství. 

            Zastupitelé schvalují vyhlášku bez připomínek                                                                 6:0:0 

 

27/22  Paní starostka seznámila přítomné s novou verzí Obecně závazné vyhlášky o místním  

           poplatku za užívání veřejného prostranství.   

           Zastupitelé schvalují vyhlášku bez připomínek                                                                 6:0:0 
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28/22  Paní starostka oznámila přítomným, že v sobotu 10.09. se od 15,00 koná vysvěcení a  

           otevření místního hřbitova. Hřbitov vysvětí pan jáhen Tera. Tím bude dán hřbitov oficiálně 

           do užívání. 

           Zastupitelé tyto informace berou na vědomí 

 

29/22  Paní starostka seznámila přítomné s investicemi, s dary a s dotacemi, které v minulosti obec  

           Kozly obdržela a uskutečnila 

           2016 Dotace od Ministerstva zemědělství na obnovu hřbitova, dotace celkem 465 687,- Kč vlastní  

                    zdroje 199 581,- Kč 

           2017 Dotace od Ministerstva zemědělství na obnovu hřbitova, dotace celkem 493 150,- Kč vlastní 

                    zdroje 211 351,- Kč  

           2020 Dotace od Libereckého kraje na dokončení hřbitova. dotace celkem 331 484,26 Kč vlastní  

                    zdroje 335 173,74 Kč  

           2021 Dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na výstavbu víceúčelového hřiště, dotace celkem 

                    1 176 293,- vlastní zdroje 643 917,- Kč 

           2021 Dar od společnosti ČEPS a.s. na solární osvětlení a na lavičky na hřbitov, celkem 150 000,- Kč,  

                    vlastní zdroje 2 028,- Kč 

           2022 Dar od Nadace ČEZ a.s. na výměnu starého veřejného osvětlení za LED osvětlení dle normy,  

                    dar celkem 812 861,12, vlastní zdroje 0 

           2018 – 2020 výměna starého kotle a starého topení v celé budově obecního úřadu 

           2019 Výměna herních prvků na dětském koutku 

           Dále paní starostka seznámila přítomné s jedinou kandidátkou pro volby do zastupitelstva obce  

           Kozly. Kandiduje sdružení nezávislých kandidátů Prosperita obce Kozly a pozvala přítomné 

           k volbám, které se uskuteční ve dnech 23.9. a 24.9. 2022 

           Zastupitelé berou tyto informace na vědomí 

30/22  Obec Kozly obdržela návrh  smlouvy na věcné břemeno – služebnosti od společností ČEZ  

           Distribuce, a.s. č. IE-12-4007805/SOVB/2/2022. Věcné břemeno se týká pozemku  

           p.č. 521/1 v k.ú. Kozly u České Lípy. Obec Kozly je vlastníkem tohoto pozemku. Věcné břemeno 

           podle smlouvy se zřídí za jednorázovou náhradu ve výši 4.670,- Kč. 

           Zastupitelé schvalují smlouvu bez připomínek                                                                 6:0:0 

 

31/22  Obec Kozly obdržela návrh  smlouvy na věcné břemeno – služebnosti od společností ČEZ  

           Distribuce, a.s. č. IE-12-4007806/SOVB/1/2022. Věcné břemeno se týká pozemku  

           p.č. 521/1 v k.ú. Kozly u České Lípy. Obec Kozly je vlastníkem tohoto pozemku. Věcné  

           břemeno podle smlouvy se zřídí za jednorázovou náhradu ve výši 2.000,- Kč. 

           Zastupitelé schvalují smlouvu bez připomínek                                                                 6:0:0 

 

 

Diskuze  

 

                                                                                                         

 

V Kozlech, dne 09. 09. 2022                                                                 

                                                                                                                               

                                                                                                                                Jitka Kýhosová                                                                                       

                                                                                                                                starostka obce   

 

 


