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 : 5.6.2011

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 15.6.2011, 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.

Závěrečný účet obce ze rok 2010
Výsledek auditu hospodaření za rok 2010
Prodej a koupě pozemků dle úředních desek
Stanovení vyvolávací ceny pozemku k výstavbě chaty místo chaty vyhořelé a to dobrovolnou dražbou
Stanovení ceny prodeje pozemků pod chatami na lesním pozemku
Stav žádostí o opravu komunikace na Truba
Veřejnoprávní smlouva s MěÚ v Říčanech na hlášení změn v evidenci obyvatel

K některým bodům uvádíme podrobnější informace:
Ke dni 8.4.2011 byla provedena kontrola hospodaření obce za rok 2011 – audit. Audit hospodaření obce Kozojedy
proběhl ze strany auditorů Krajského úřadu bez výhrad, zpráva i závěrečný účet obce jsou zveřejněny na úředních
deskách obce Kozojedy..
Na obou úředních deskách jsou zveřejněny záměry prodeje a koupě malých částí pozemků v parku
Dražba – zkoušíme různé možnosti prodejů, tam, kde není nájemní smlouva a byla nám doporučena dražba jako
nejprůhlednější způsob prodeje. Zastupitelstvo na svém zasedání rozhodne jaká bude vyvolávací cena pozemku pro
stavbu chaty po chatě vyhořelé.
Dále by mělo zastupitelstvo rozhodnout o ceně eventuelně prodávaných pozemků a to výhradně zastavěnou plochu pod
chatami na lesních pozemcích.
Silnice Na truba
Vážení občané, snad pro vás konečně máme dobrou zprávu týkající se opravy silnice na Truba. Po bezvýsledné
korespondenci s vlastníkem této komunikace – Krajským úřadem se rozhodlo vedení obce svolat místní šetření.
To se nakonec na žádost vedení obce uskutečnilo dne 16.4. letošního roku.Vlastník přislíbil neprodlenou opravu
nejhorších míst, kterou jsme ale okamžitě kritizovali. Bylo nám sděleno, že lepší oprava by stála 2 miliony a na to
nemá KU v prvním pololetí peníze. Obci bylo nabídnuto, že když si opravenou silnici vezme do majetku a bude jí
udržovat na své náklady, tak v takovém případě před převzetím obcí tuto komunikaci GENERÁLNĚ opraví.
Teprve opravenou silnici by obec převzala do svého majetku. Obec bude jistě lepším hospodářem než stát.
Podmínili jsme opravu vlastním odborným dozorem. Zastupitelé se vyjádří na zasedání k této situaci a závěrem
snad vyjádří svůj předběžný souhlas s převzetím do majetku obce.
Minulý měsíc byl kromě velkého úspěchu čarodějnic a doprovodných akcí ve znamení řady kulturních a společenských
událostí, které byly významně dotčeny mimořádně dobrou spoluprácí našich občanů,zejména Simony Kopecké
Při vítání občánků zajišťovaly výzdobu a dárky : Simona Kopecká, Veronika Pátková, Andrea Bohatová, Petr Uhlíř,
Babeta Uhlířová,Pavel Řehák,Martin Masluk, Miroslav Staněk a další. Velké poděkování patří i učitelkám z Mateřské
školy, které s dětmi připravily uvítací program a dále pak dvěma 10ti letým chlapcům Jakubu Novákovi a Šimonovi
Kopeckému ,kteří krásně uvedli celou akci hrou na kytary.
Velmi zdařilou májovou zábavu / nápad byl z dílny Simony Kopecké a Pavlíny Kohoutové/ organizovaly výše
uvedené a další :Pavel Urban,Jana Masluková,Zuzana Staňková,Petr Kopecký, Babeta Uhlířová,Ondřej Uhlíř,Helena
Holá, Petra Kohoutová , Václav Kohout a další. Velmi úspěšným nápadem byla tombola, jejíž výtěžek byl použit na
Dětský den.
Završením úspěchů byl Dětský den, zde se rovněž nápadu a organizace ujala Simona Kopecká, ale jak sama říká
bez ostatních by to nešlo. Kromě jiných se dětí ujaly a přípravu zajistili :Babeta Uhlířová,Martin Masluk,Petra
Kohoutová,Tomáš, Martinaa Honza Bedrník,Jáchym a Jitka Novákovi,Pavlína Jeřábková s maminkou,Andrea Bohatová,
Jaroslava Heřmanová,Michaela Vávrová,Barbora Suková,Petr a Petra Škarkovi,Ondřej Uhlíř, Šárka Laignerová,Petra
Pillerová,Pavel Řehák,Kateřina Kafková,Petra Šimonová,Filip Vedral,Marcela Hristová, Oldřich Šimůnek,Jiřina
Belzová, Marie Maludyová,Libuše Pačesová a další.
Veškeré akce proběhly s materiální pomocí a pod záštitou Obecního úřadu. Vedení obce vyjadřuje všem co se na akcích
podíleli veliký dík a hlavně obdiv, neboť v době profesionalizace i zábavy je tento přístup obdivuhodný a zasluhuje si
velké uznání.Vážení organizátoři jste skvělí a i díky vám sklízí obec Kozojedy velmi dobré uznání ze strany ostatních
obcí. Ještě jednou díky.

Stočné
Od 15.6.2011 do 15.7.2011je možné platit stočné za rok 2011 jedná se o částku 600,- Kč na
obyvatele a rok.Prosíme občany, aby v co největší míře platili bezhotovostně na účet obce, kde
variabilní symbol je č.p. / OÚ nemá sektetářku z úsporných důvodů/ . Částku jednoduše vypočtete / 2
osoby 1200,- Kč atd/. v případě pochybností volejte obecní úřad, děkujeme za pochopení. Platba
stočného paušálem se nevztahuje se na čtvrtletní odečty dle vodoměru u nových domů bez studny.
Ing. Eva Pillerová
Starostka obce Kozojedy

