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OBECNÍ ÚŘAD KOZLY 
Kozly 93, 470  02 Česká Lípa 

 

 

 Usnesení z I. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Kozly 

v roce 2023, 

které se konalo dne 03. 02. 2023 

 
Přítomno: 6 členů ZO  

Zapisovatelka: Anna Jonášová 

Omluvena: Kristýna Draštíková 

Ověřovatelé zápisu: Radek Jirků, Naděžda Jirků 

Program veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kozly: 

1. Žádost k záměru obce č.j. 10/23 prodat část pozemku 215/1 cca 125 m2  

2. Žádost k záměru obce č.j. 11/23 prodat část pozemku 215/1 cca 74 m2  

3. Schválení inventury za rok 2022  

4. Dodatek se společností AVE CZ s.r.o. č. 24  

5. Schválení podání žádosti o dotaci na Liberecký kraj  

6. Diskuze  
 

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

 

01/23  Zastupitelstvo obce Kozly schválilo program veřejného zasedání bez připomínek          6:0:0 

                                                                                                                                                          

02/23  Zastupitelstvo obce Kozly schválilo zápis z Veřejného zasedání ze dne 22. 12. 2022 

            bez připomínek                                                                                                                 6:0:0                                                                                               

03/23   Paní starostka seznámila přítomné, že k záměru č.j. 10/23 prodat část pozemku 

            p.č. 215/1 v k.ú. Kozly u České Lípy o výměře 125 m2 nepřišla v řádném termínu  

            žádná žádost. 

            Zastupitelé berou tuto informaci na vědomí    
   

04/23  Paní starostka seznámila přítomné, že k záměru čj. 11/23 prodat část pozemku p.č. 215/1 v k.ú.  

            Kozly u České Lípy o výměře 74 m2 přišla v řádném termínu jedna žádost od pana VH 

            Zastupitelé žádost schvalují bez připomínek                                                         6:0:0    
   

05/23 Paní starostka seznámila přítomné s provedenou inventurou obce Kozly za rok 2022, která 

           proběhla ke dni 31. 12. 2022. 

           Inventarizací bylo zjištěno, že v roce 2022 byl zakoupen nový majetek DHM Ledkové veřejné 

           osvětlení celkem  v hodnotě 812 861,12 Kč  a DDHM v celkové hodnotě 36 850,- Kč  

          Částka na BÚ vedeného u České spořitelny k 31. 12. 2022 = 4 206 544,53 Kč je  

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

           výpise č. 036 ze dne 31. 12. 2022 

 

          Částka na BÚ vedeného u ČNB k 31. 12. 2022 = 225 465,59  Kč je uvedena v ročním přehledu  

          aktiv a pasiv, odpovídá a souhlasí s částkou uvedenou na výpise z BÚ č. 28 z 31. 12. 2022 

   
          Inventura pokladny k 31. 12. 2021 = 15 844,00 Kč Přiložena u pokladních dokladů 
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 Inventarizační komise navrhuje vyřadit  

Reprobedna Power dynamic                                4 800,- rok 2012 

Stůl pinpong  4 990,- rok 2009 

Kompresor  6 762,- rok 2018 

Mobil Samsung  8 995,- rok 2020 

Veřejné osvětlení 34 728,-  
  

 

          Zastupitelé schvalují inventuru a vyřazení majetku obce Kozly za rok 2022 

          bez připomínek                                                                                                                   6:0:0    

 

                                                                                    

06/23   Paní starostka oznámila, že byl sepsán dodatek č. 24 se společností AVE CZ s.r.o., že se 

            Komunální odpad bude celoročně odvážet 1x za 14 dní, 

           Zastupitelé obce schvalují dodatek č. 24 bez připomínek                                                 6:0:0 

 

07/23   Paní starostka seznámila přítomné se záměrem podat žádost o dotaci na Liberecký kraj 

a) Zastupitelé schvalují 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 „Výměna starých 

oken, injektáž vlhkých zdí a sanační omítky na části budovy obecního úřadu Kozly“ 

s celkovými uznatelnými náklady akce 347.923,95 Kč s DPH.    

b) vyčlenění prostředků na vlastní podíl žadatele k akci „Výměna starých oken, injektáž 

vlhkých zdí a sanační omítky na části budovy obecního úřadu Kozly“   
 

           Zastupitelé obce schvalují podání žádosti a vyčlenění finančních prostředků bez  

           připomínek                                                                                                                          6:0:0 

             

 
            

 

Diskuze  

 

                                                                                                         

V Kozlech, dne 03.02. 2022                   

 

                                               

                                                                                                                               Jitka Kýhosová                                                                                       

                                                                                                                                starostka obce   

 

Vyvěšeno dne: 13. 02. 2023 

 

Sejmuto den:…………………… 

 

 


