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Dne : 8.3.2013

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 13.3.2013, současně vám podáváme některé podrobnější
informace k zasedání a těšíme se na vaši účast a na vaše názory.
Program zasedání:
1. Prodeje a koupě pozemků dle obou úředních desek
2. Smlouva na věcné břemeno vodovod Štíhlice
3. Smlouva na převzetí řadů vodovodu a kanalizace
4. Veřejnoprávní smlouva na pravidelné měření rychlosti na silnici 1.třídy u autobusových
zastávek
5. Informace o jednáních zákazu jízdy kamionů obcí
6. Informace o inventarizaci majetku obce
7. Informace o plnění rozpočtu obce za rok 2012

Na obou úředních deskách je v zákonném termínu zveřejněna informace o drobných
prodejích a koupích týkajících se obecních pozemků. Jedná se o prodej dvou pozemků
pod chatami a prodeje a koupě malých pozemkových částí na dokončení cesty polmi
za firmou Weber.
Na elektronické úřední desce je zveřejněna úplná informace o plnění jednotlivých
kapitol i položek rozpočtu, včetně financování. Tato informace je pro obec nepovinná,
ale umožní občanům se velmi podrobně seznámit s hospodařením obce. Plnění
rozpočtu skončilo schodkem ve výši téměř tři miliony Kč z důvodu stavby Mateřské
školy, kde přes značné úsilí vedení obce se nepodařilo získat dotaci i přes to , že
žádosti měli veškeré náležitosti. Schodek byl vyrovnán přijetím úvěru ve výši
3 miliony, který obec uhradí do června 2015.
Obec Kozojedy obdržela nabídku na měření rychlosti v obci. Na základě porady
zastupitelů bylo vedení obce doporučeno uzavřít s Městem Kostelec n.Č.l
veřejnoprávní smlouvu na měření rychlosti Městskou policií a to v místech
autobusových zastávek na hlavní silnici na Prahu .
Vedení obce velmi intenzivně jedná o zákaz jízdy kamionů obcí. Jednání jsou velmi
složitá , musel být zadán projekt tzv. obchvatu obce, který průjezd kamionů obcí
zakáže. Na základě tohoto projektu byly vydány Krajským úřadem a nadřízeným
úřadem v Říčanech dvě vyhlášky. Po nabytí jejich právní moci je teprve možno zadat
instalaci nového dopravního značení, které musí obec jako zadavatel žádosti v plné
míře uhradit.
Vážení občané,
Informujeme vás tímto, že dne 20.3.2013 bude v celé obci , včetně chatových
oblastí od 8,00 hod do 16,00 hodin vypnut elektrický proud.
Dne 23.3.2013 se koná v sále hospody U Heřmanů od 14,00 hodin maškarní
karneval pro děti a od 20,00 hod dospělácké maškarní , na které vás srdečně zvou
organizátoři
Ing . P i l l e r o v á Eva , starostka obce Kozojedy

