OBECNÍ ÚŘAD KOZOJEDY
Kozojedy 40, pošta Kostelec nad Černými lesy, PSČ 281 63, okres Praha -východ; telefon 321 677 114
bankovní spojení KB Kolín – č.ú. 6626-151/0100, IČO 00235491,
info@obeckozojedy.cz, obec.kozojedy@volny.cz , www.obeckozojedy.cz,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dne: 26. 2. 2011
Usnesení č.1/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Kozojedy konaného dne 26. 1. 2011

Zastupitelstvo schvaluje:
1. zapojení obce Kozojedy do územní působnosti MAS Regin Pošembeří a je seznámeno se Strategií
MAS pro období 2007/8/-2013 /Integrované rozvojové strategie Regionu Pošembeří na období
2007-2013, ze které Strategický plán Leader - SPL vychází/.
2. inventurní soupis roku 2011
3. rozpočtové opatření č.4 roku 2010, týkající se nákladů voleb, sčítání lidu, služby pošt, daní a
poplatků a přestupkové komise – navýšení rozpočtu 2010 o 20tis. Kč
4. rozpočtové opatření č. 1/2011, týkající se zvýšených příjmů i výdajů o 1 mil. Kč / ČOV, oprava
rybníčku na návsi/
5. snížení platů všech volených zastupitelů a předsedů komisí dle Nařízení vlády č. 375/2010 Sb.
6. smlouvu na projektovou dokumentaci na revitalizaci návsi – opravu rybníčka
7. darovací smlouvu na opravu Kostelíka ve výši 100 000,- Kč
8. převzetí veřejného osvětlení v nové lokalitě proti ŘD do majetku obce v hodnotě 135 000,- Kč a
to za 1,- Kč
9. smlouvu na zřízení věcného břemene přechodu přes obecní pozemek p.č. 867/1 v šíři 2m
10. ustavení pracovní skupiny pro výběrové řízení na zhotovení místní komunikace v ulici
K Rybníku ve složení: ing. Jan Wich, Stanislav Šimon a Jan Bedrník
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. výsledek hospodaření roku 2011 dle FIN-2-12
2. informaci o podaných žádostech o zařazení pozemků do územního plánu obce
3. ustavení inventarizační komise ve složení: ing. Jan Wich, Jan Bedrník a DiS Linda Horáčková
Zastupitelstvo pověřuje starostku:
1. pospisem smluv uvedených v bodech 6,7 a 9 a které jsou v příloze tohoto usnesení
Zastupitelstvo ukládá kontrolnímu výboru s termínem splnění do 30. 3. 2011:
1. Provést veřejnoprávní kontrolu hospodaření v Mateřské škole Kozojed
2. Provést kontrolu plnění usnesení zastupitelstva za rok 2010
V Kozojedch : 26. 2. 2011

ověřili:

