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 : 20.1.2011

Věc: Oběžník – informace pro občany
Vážení občané,kromě zákonného zveřejnění týkajícího se zasedání zastupitelstva, pozvánky jsou jak na úřední desce
v obci,tak na elektronické úřední desce již řadu dní vás zveme touto cestou na zasedání, které se koná v 18,00 hod. ve
středu dne 26.1.2011, současně vám podáváme některé podrobnější informace k zasedání a těšíme se na vaši účast a
na vaše názory.

Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Vstup obce do Regionu Pošembeří
Výsledek hospodaření za rok 2011
Inventarizační zápis 2010
Rozpočtové opatření č. 4 roku 2010
Rozpočtové opatření č. 1. roku 2011
Snížení platů všech volených zástupců dle Nařízení vlády
Smlouva na projektovou dokumentaci rekonstrukce rybníčka na návsi
Smlouva na opravu kostelíka
Předání veřejného osvětlení v nové ulici proti řadovým domkům za 1,- Kč
Smlouva na věcné břemeno přechodu přes obecní pozemek pro p.č. 867/4 v šíři 2 metry
Informace o podaných žádostech o zařazení pozemků do územního plánu k další zástavbě
Informace o nekonání Maškarního plesu pro dospělé a snad ani pro děti
13. různé

k některým bodům podrobněji:
vedení obce Kozojedy požádalo Region Pošemběří o možnost vstupu do této obecně prospěšné
společnosti, která má za cíl prohloubit patriotický vztah občanů k regionu, rozšiřovat jeho turistický
a podnikatelský potenciál, poskytovat poradenství při tvorbě žádostí o financování z fondů Evropské
Unie a Středočeského kraje. Zástupci Regionu Pošembeří budou přítomni na zasedání a osvětlí i
další cíle společnosti a odpoví na vaše dotazy.
Hospodaření obce za rok 2010 skončilo převahou příjmů nad výdaji ve výši 1 563 844,- Kč.
Z inventarizačního zápisu vyplývá, že opětovně byl navýšen majetek obce o infrastrukturu předanou
za 1,- Kč v lokalitách, kde probíhá výstavba. Tento trend bude nadále pokračovat a obec povolí
zástavbu v územích daných územním plánem jen tehdy, když developer nebo vlastníci zbudují
na vlastní náklady stavebním zákonem předepsanou infrastrukturu – vodovod, kanalizaci,
komunikace a veřejné osvětlení a předají ji za 1,- Kč obci.Dále pak obec vlastní k 31.12.2010
více jak 1 800 000,- Kč disponibilních prostředků na termínovaném vkladu
Z pohledu příjmů ze státního rozpočtu byl rok 2010 asi na stejné úrovni méně příznivého roku 2009.
V uplynulém roce nám bylo přiděleno 4 695 362,- Kč což je 7 464,- Kč na jednoho obyvatele.
Oproti roku 2009 je to navýšení cca 400 000,. Kč a více to bylo díky nově přihlášeným obyvatelům.
V roce 2009, od státu bylo obci Kozojedy přiděleno pouze 4 263 000, -Kč, což je na jednoho trvale
hlášeného obyvatele 7 287,- Kč , v roce 2008 to bylo 9 241,- Kč . Počet obyvatel se značně zvýšil
2007- 572, 2008 – 585, 2009 – 628, 2010- 676. Děkujeme všem stavebníkům i ostatním nově
příchozím, že se přihlásili a nadále přihlašují zcela bez výjimek v obci Kozojedy k trvalému pobytu.
Již po několikáté byla obec Kozojedy požádána o rozšíření zastavitelného území obce. Vzhledem ke kapacitě i nově
dobudovávané ČOV by to bylo možné jen v případě, že by se někteří vlastníci pozemků již v územním plánu zařazených
dobrovolně této výsady vzdali a přepustili příslušnou výměru jinému vlastníkovi. Obec nechala zpracovat expertní
posouzení odborníkům na územní plánování.

Dne 8.3.2011 od 10,00 do 14,00 hodin proběhne zápis dětí do Mateřské školy, která přijímá
výhradně děti, které mají trvalé bydliště v Kozojedech v době zápisu a rodiče jsou oba zaměstnáni,
přednostně předškoláky a dále děti, které v předmětném školním roce dovrší tři roky.
Maškarní ples pro dospělé nebude a snad nebude ani dětský maškarní ples. Dobrovolné sdružení
Kozopohodička, které před rokem samo nabídlo akce pro děti snad ukončilo činnost. Vážené maminky ,
organizaci kulturních akcí se nedělá pro Obecní úřad ale pro děti. Snad se mezi vámi někdo najde, kdo tyto plně
finančně dotované akce za strany obce bude realizovat.

Připomínáme občanům, kteří doposud neuhradili platbu za odvoz popelnic, aby tak učinili do 15.2.

Ing . P i l l e r o v á Eva
starostka obce Kozojedy

