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. 6626151/0100, IČO 00235491, info@obeckozojedy.cz,
obec.kozojedy@volny.cz , www.obeckozojedy.cz ,
Dne : 8.1.2012

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 11.1.2012, 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.

Inventarizační zápis 2012
Rozpočtové opatření č. 5 roku 2011
úprava platu místostarosty
ustavení komise pro výběr firmy na zhotovení přístavby Mateřské školy
informace o dražební vyhlášce týkající se pozemku na chatu
informace o ceně vody
stanovení vyvolávací ceny prodeje pozemku v Drůbežárně k výstavbě rodinného domu

k některým bodům podrobněji:
Počet obyvatel obce Kozojedy se značně zvýšil 2007- 572, 2008 – 585, 2009 – 628, 2010- 676,
2011- 719 obyvatel. . Děkujeme všem stavebníkům i ostatním nově příchozím, že se přihlásili a
nadále přihlašují zcela bez výjimek v obci Kozojedy k trvalému pobytu. Příslušná daňová výtěžnost
na obyvatele bude zveřejněna v příštím oběžníku po účetní uzávěrce roku 2012 v únoru letošního
roku
Na úředních deskách je zveřejněna dražební vyhláška dobrovolné dražby obecního pozemku
vhodného k výstavbě rekreační chaty. Dražba se bude konat dne 23.1.2011 ve 13,00 hodin
v tělocvičně. Vyvolávací cena pozemku o velikosti cca 400 m2 je 167 000,- . pokud se půjdete
na dražbu jen podívat , tak vstupné je 50,- Kč. Podrobnosti jsou uvedeny na obou úředních
deskách obce Kozojedy.
Zastupitelstvo obce rozhodne na veřejném zasedání o vyvolávací ceně pozemku k výstavbě
rodinného domu v lokalitě Drůbežárna. Výtěžek z prodeje bude použit na stavbu další třídy
Mateřské školy. Přestože jsme na tuto stavbu včas a řádně požádali o dotaci, tak v příznivém
případě by její uvolnění bylo až v druhé polovině roku. Předpokládáme však, že v té době bude již
přístavba MŠ dokončena. To, že jsme se včas o dotaci přihlásili nám umožní tuto vyčerpat i když
stavbu zahájíme neprodleně po vydání stavebního povolení koncem března tohoto roku. Dle
příslušných předpisů byla vyhlášena veřejná soutěž na zhotovitele a zadávací dokumentaci si
vyzvedlo 8 firem.
Připomínáme občanům, kteří doposud neuhradili čtvrtletní platbu za stočné, jedná se o subjekty
výhradně napojené na veřejný vodovod, zda by byli tak laskaví, podívali se na fakturu za vodu,
spotřebované m2 vynásobili částkou 20,- Kč a platbu zaslali na účet obce uvedený v záhlaví tohoto
oběžníku, kde variabilním symbolem je číslo popisné, nebo uhradili přímo na obecním úřadu. Je velmi
smutné, že přes naše předchozí žádosti ještě více jak 20 majitelů domů stočné včas neuhradili.

To, že budeme nuceni psát adresné upomínky je pro nás velmi zatěžující.
Ostatním občanům, kteří platí stočné paušálem sdělujeme, že roční platba se uhrazuje až
v období květen červen
Ing . P i l l e r o v á Eva
starostka obce Kozojedy

