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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dne : 9.12.2009
Usnesení č.5
ze zasedání zastupitelstva obce Kozojedy konaného dne 9.12.2009
Zastupitelstvo ruší:
1. bod č. 3, z usnesení č.2/2009, týkající se schvalovacího procesu Závěrečného účtu obce
Kozojedy a nahrazuje ho bodem č. 5 tohoto usnesení č. 5
2. bod č. 5 , usnesení č. 4/2009,týkajícího se schválení rozpočtu pro rok 2010 a nahrazuje ho
bodem č. 6, usnesení č. 5/2009
Zastupitelstvo schvaluje:
1.podání žádosti o dotaci na rozšíření ČOV Kozojedy z fondu OŽP KÚ Středočeského kraje a
potvrzuje, že obec Kozojedy disponuje dostatečnými prostředky na spolufinancování akce
2.zřizovací listinu Mateřské školy v Kozojedech - dle přílohy
3.pověření kontrolního výboru kontrolou plnění usnesení zastupitelstva za celý rok 2009
4.převzetí vodovodu a kanalizace v lokalitě k Jevanům od pana Jaroslava Slabého a Tomáše Vlka
v hodnotě 850 000,- Kč za 1,- Kč a koupi komunikace p.č. 950/5 o velikosti 778 m2 a 950/12 o
velikosti 577 m2 v uvedené lokalitě od stejných vlastníků v hodnotě 2 750 000,- , rovněž za 1,- Kč.
5. celoroční hospodaření obce a závěrečný účet za rok 2008 včetně zprávy Krajského úřadu
Středočeského kraje o přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 z 26.2.2009 – „BEZ
VÝHRAD“
6.rozpočet na rok 2010 v členění dle kapitol / nikoli dle položek/ a to jako schodkový,kde je
počítáno s příjmy ve výši 6 820 000,- Kč a výdaji ve výši 8 811 000,- Kč s tím, že vyšší náklady
budou hrazeny z úspor předchozích let.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
-Výsledek předběžného přezkoumání hospodaření roku 2009 provedeného dne 18.11.2009,
provedené pracovníky Krajského úřadu Středočeského kraje.
- nové ceny svozu TKO
Zastupitelstvo ukládá:
1.Kontrolnímu výboru provést kontrolu plnění usnesení zastupitelstva za rok 2009 a to do
31.12.2009
2. účetní obce Kozojedy účtování pokladních dokladů dle jejich časové posloupnosti, nikoli podle
sumáře
3. starostce obce Kozojedy zabezpečit v termínu do 31.12.2009 podání žádosti o dotaci na rozšíření
ČOV
Dne 9.11.2009 ověřili:

