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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dne : 14.3.2011
Usnesení č.2 ze zasedání zastupitelstva obce Kozojedy konaného dne 14.3.2012

Zastupitelstvo schvaluje:
1. Závěrečný účet obce za rok 2011 a to „ bez výhrad „ s rozpočtovými příjmy – ve výši
7 275 784, 39 Kč a s rozpočtovými výdaji 8 278 935,56 Kč . Hospodářská činnost obce měla
výdaje 605 590,32 Kč a příjmy 231 112, 00 Kč
2. Uzavření smlouvy na zhotovení přístavby Mateřské školy s firmou První stavební a
montážní spol., s r.o., Jiráskova 64, 289 22 Lysá nad Labem za vysoutěženou částku bez
DPH ve výši 3 692 116,- Kč.
3. Převzetí daru komunikace p.č. 89/10 o výměře 733 m2 od manželů Krejníkových s tím, že
chodník a asfaltovou komunikaci nebude nikdy zřizovat obec, ale další stavebníci v dané
lokalitě, kteří se pod sankcí k tomuto zavázali.
4. Věcné břemeno přechodu 6ti b.m. trasou vodovodu a kanalizace přes pozemek p.č. 867/8
5. Nájemné z pozemků ostatní plocha ve výši 10 Kč/m2 a částku 20.- Kč na lesních pozemcích.
6. Cenu prodeje pozemku pod domem u Benešů a v jeho okolí o rozloze 122 m2 ve výši 150,Kč / m2.
7. Vyvolávací cenu dražby pozemku p.č. 10/39 o výměře 1039 m2, vzniklého z pozemku p.č.
10/2 . Vyvolávací cena opakované dražby se stanovuje na částku 1 300 000,- Kč.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1.výsledek auditu hospodaření za rok 2011, konaného dne 8.2.2012 s výsledkem „ bez výhrad“
2. potvrzení současné ředitelky Mateřské školy paní Aleny Šámalové ve funkci na dalších 6 let.
Zastupitelstvo pověřuje starostku:
1.podpisem smluv uvedených v bodech 2, 3 a 4, dále pak uzavíráním nových nájemních smluv na
lesních a ostatních pozemcích s nájemným odsouhlaseným v bodě 5. O sepsaných smlouvách pak
informovat nejbližší zastupitelstvo.
Zastupitelstvo ukládá vedení obce:
1. Při udělení souhlasu k dělení pozemků zařazených v již schválených územních plánech
z roku 2002 a 2005 povolit jen takové dělení , které respektuje požadavek obce –
nejmenší výměra pozemku ke stavbě RD 800 m2 a to pouze do předpokládané kapacity
ČOV
Dne 14.3.2012 ověřili:

