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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dne : 11.1.2012
Zápis č.1/2012
Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kozojedy, konaného dne 11.1.2012 v zasedací místnosti
obecního úřadu od 18,00 hodin
Přítomní zastupitelé: ing. Eva Pillerová, Pavel Piller, ing. Jan Wich, Stanislav Šimon, Václav
Vávra, Jan Bedrník, Linda Horáčková ,Olga Hološová
Omluveni : Ivana Kohoutová
Dle prezenční listiny přítomni : 5 občanů
Zapisovatelkou zasedání byla určena paní Jana Voříšková
Ověřovateli zápisu a usnesení byli určeni zastupitelé: Olga Hološová a Stanislav Šimon
.
Za členy návrhové komise byli zvoleni : ing.Eva Pillerová a Pavel Piller jednohlasně
V úvodu prohlásila starostka obce zasedání za usnášeníschopné, neboť byla přítomna nadpoloviční
většina zastupitelů.Starostka rovněž prohlásila,že usnesení minulého zasedání konaného dne
9.11.2011 bylo zveřejněno na úřední i elektronické úřední desce více jak 30 dní a jelikož k němu
nebyly námitky zastupitelů a to ani k zápisu jim doručeného do deseti dnů nepřišlo námitek a
připomínek, tudíž se považují oba materiály za schválené.
Před hlasováním o programu připomněla starostka přítomným, že před přijetím usnesení mohou
občané a vlastníci nemovitostí na území obce dle § 16, zákona 128/2000 Sb , vyjádřit své náměty a
připomínky k jednotlivým projednávaným otázkám.
Starostka vyzvala přítomné občany, aby směřovali své dotazy výhradně k projednávaným
otázkám. Pokud mají ještě další otázky, pak je nutno tyto směrovat na vedení obce v jiném
čase a to proto, aby se jim mohlo vedení obce více věnovat a připravit podkladové materiály,
eventuelně přizvat odborníky.
Přítomnými zastupiteli byl odsouhlasen následující program:
1. Inventarizační soupis roku 2011
2. Ustavení komise pro výběr zhotovitele přístavby MŠ
3. Informace o dražební vyhlášce pozemku na chatu
4. informace o ceně vody
5. úprava platu místostarosty
6 . stanovení vyvolávací ceny pozemku v drůbežárně
7. stanovení úkolu kontrolnímu výboru
Ke každému bodu přednesla starostka krátké i delší důvodové zprávy, pokud byly písemné jsou
přílohou zápisu, povinně zveřejňovatelné ekonomické zprávy byly v předstihu zveřejněny na úřední
desce v obci i na elektronické úřední desce. V tomto zápise bude citován stručný obsah zpráv a
výsledek hlasování, více informací mají vždy občané přítomní zasedání, ke kterému byl vydán
podrobný oběžník, který je přílohou zápisu..
K bodu 1:
Starostka informovala o inventarizačním soupisu zejména ve vztahu disponibilních finančních
prostředcích a nedokončené investici ČOV / dokončena a převedena do majetku bude až po
ukončení probíhajícího kolaudačního řízení.
Diskuze občanů: žádná

Rozprava zastupitelů:krátké dotazy
Zastupitelstvo vzalo inventarizační soupis na vědomí
K bodu 2:
Starostka přednesla v plném znění návrh na složení komise pro výběr firmy a to složené ze sedmi
zastupitelů dle usnesení
Diskuse občanů:žádná
Výsledek hlasování :
Pro 7mi člennou komisi hlasovalo : 9 přítomných zastupitelů
Proti : 0
Zdržel se hlasování : 0
K bodu 3:
Přítomní byli seznámeni s dražební vyhláškou dle přílohy, zastupitelstvo ji vzalo na vědomí– viz
příloha.
K bodu 4: cenu vody pro rok 2012 vzali zastupitelé na vědomí
K bodu 5 :
Starostka seznámila přítomné s tím, že při zvýšení počtu obyvatel o 100 umožňují předpisy malé
zvýšení platů, zastupitelé hlasují pouze o neuvolněných zastupitelích
Pro úpravu platu místostarosty dle usnesení : 9 zastupitelů
Proti : 0 zastupitel
Zdržel se hlasování : 0 zastupitel
K bodu 6:
Starostka citovala znalecký posudek týkající se předmětného pozemku s prodejem opět veřejnou
dobrovolnou dražbou dle usnesení.
Pro vyvolávací cenu 1500,- Kč /m2 hlasovalo: 8 zastupitelů
Proti : 0
Zdržel se: 1 zastupitel
K bodu 7:
Starostka přečetla a zdůvodnila rozpočtové opatření, týkající se ČOV
Souhlas s uplatněním: 9 přítomných zastupitelů
Proti : 0 zastupitel
Zdržel se hlasování : 0 zastupitel
K bodu 7:
Kontrolnímu výboru byly uloženy úkoly citované v usnesení. Pro uložení úkolů hlasovalo 9
zastupitelů, zdržel se :0 zastupitel, proti návrhu byl: 0 zastupitel
Zasedání bylo ukončeno v 19,15 hod.
Zapsala: Jana Voříšková
Ověřili: Olga Hološová, Stanislav Šimon

