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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 2022, 

které se konalo dne 22. 12. 2022 

 
Přítomno: 6 členů ZO  

Zapisovatelka: Anna Jonášová 

Omluvena: Renata Švejdová 

Ověřovatelé zápisu: RJ, PJ 

Program veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kozly: 

1. Záměr obce prodat část pozemku 215/1 cca 125 m2 

2. Záměr obce prodat část pozemku 215/1 cca 74 m2 

3. Koncové zařízení na OÚ - siréna 

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

5. Rozpočtové opatření – vyrovnání položek rozpočtu 

6. Schválení rozpočtu na rok 2023 

7. Výplata mzdy a odměn zastupitelů za prosinec 2022 

8. Ceník k poskytování informací dle zákona 106/99  

9. Diskuze 
 

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

 

32/22  Zastupitelstvo obce Kozly schválilo program veřejného zasedání bez připomínek          6:0:0 

                                                                                                                                                          

33/22   Zastupitelstvo obce Kozly schválilo zápis z Ustavujícího zasedání ze dne 20. 10. 2022 

            bez připomínek                                                                                                                 6:0:0                                                                                               

34/22   Paní starostka seznámila přítomné se záměrem prodat část pozemku p.č. 215/1 v k.ú.  

            Kozly u České Lípy o výměře 125 m2  

            Zastupitelé schvalují záměr bez připomínek                                                         6:0:0    
   

35/22  Paní starostka seznámila přítomné se záměrem prodat část pozemku p.č. 215/1 v k.ú.  

            Kozly u České Lípy o výměře 74 m2  

            Zastupitelé schvalují záměr bez připomínek                                                         6:0:0    
   

36/22   Paní starostka oznámila, že byla požádána Hasičským sborem Libereckého kraje,  

            aby bylo na úřadě umístěno koncové zařízení – siréna. Siréna bude poskytnuta Hasičským 

            sborem jako zápůjčka a obec zainvestuje její montáž a zajistí její provoz. Starostka  

            informovala přítomné, že po umístění sirény, bude každou první středu v měsíci, probíhat 

            zkouška sirény ve 12,00 hod. 

            Zastupitelé schvalují umístění sirény bez připomínek                                                      6:0:0 

 

37/22   Paní starostka seznámila přítomné s Dodatkem č. 23 od společnosti AVE CZ s.r.o., která  

            zajišťuje pro obec Kozly svoz komunálního odpadu. Služby se průměrně zdražily o 18%.  

            Zastupitelé navrhují i v zimních měsících vývoz popelnic 1x za 14 dní.  

            Zastupitelé obce schvalují dodatek č. 23 bez připomínek                                                 6:0:0 
 

38/22  Paní starostka seznámila přítomné s nutností rozpočtového opatření. Rozpočet se celkově 

           upraví mezi položkami ke konci roku 2022                       

            Zastupitelé obce schvalují rozpočtoví opatření č. 4/2022 bez připomínek                       6:0:0 
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39/22    Paní starostka seznámila přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2023. Zastupitelé obce 

             Kozly projednali a následně schválili vyrovnaný rozpočet na rok 2023.  

             Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce obce Kozly od 02.12.2022. 

            Zastupitelé schválili vyrovnaný rozpočet na rok 2023 bez připomínek                        6:0:0   
 

40/22  Zastupitelé schválili výplatu odměn a mzdy za měsíc prosinec 2022 v prosinci 2022 

           Vyplacení schváleno bez připomínek                                                            6:0:0 

 

41/22  Zastupitelé schválili ceník k poskytování informací dle zákona 106/99 Sb. platný od 

           1. 1. 2023.  Ceník zůstává ve stejné výši jako pro rok 2022. 

           Ceník schválen bez výhrad                                                                                 6:0:0  

 
Diskuze  

 

                                                                                                         

V Kozlech, dne 29.12. 2022                   

 

                                               

                                                                                                                               Jitka Kýhosová                                                                                       

                                                                                                                                starostka obce   

 

 


