OBECNÍ ÚŘAD KOZLY
Kozly 93, 470 02 Česká Lípa
Usnesení z III. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Kozly,
které se konalo dne 01. 06. 2017
Přítomno: 6 členů ZO
Zapisovatelka: Anna Jonášová
Omluvena: Ivana Chárová
Ověřovatelé zápisu: Miloš Chrdle a Petr Jonáš
Program veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kozly:
Průběh jednání:
1. Schválení protokolu komise výběrového řízeni ze dne 18. 5. 2017
2. Zpráva z auditu za rok 2016
3. Závěrečný účet obce Kozly za rok 2016
4. Schválení žádosti k záměru č.j. 51/17
5. Diskuze
Začátek v 18. 05 hod
hlasování – pro: proti: zdržel se
11/17 Zastupitelstvo obce Kozly schválilo program veřejného zasedání a doplnění programu o čtyři
body: 1. Záměr prodat část pozemku 13/1 cca 51 m2
2. Dohoda o poskytnutí finanční náhrady
3. Rozpočtové opatření
4. Pozemkový fond
Program a doplnění programu bylo schváleno bez výhrad.
12/17 Zastupitelstvo obce Kozly schválilo zápis z 20. 4. 207 bez připomínek

6:0:0
6:0:0

13/17 Protokol z jednání komise výběrového řízení ze dne 18. 05. 2017. Výběrová komise vybrala
Nejnižší nabídku a to firmu GEDOS – NB s.r.o. celková cena 582.232,- Kč bez DPH
Zastupitelé schvalují protokol bez připomínek.

6:0:0

14/17 Paní starostka seznámila přítomné se Zprávou o přezkoumání hospodaření obce Kozly za rok
2016 bez výhrad.
Schváleno bez připomínek
6:0:0
15/17 V řádném termínu před schválením byl vyvěšen na úřední desce Závěrečný účet
obce Kozly za rok 2016 a Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2016
ve zkrácené podobě. V úplném znění byl zveřejněn na webových stránkách
obce Kozly: www.oukozly.cz.
Zastupitelé obce schvalují Závěrečný účet obce Kozly za rok 2016 včetně Zprávy o
přezkoumání hospodaření obce Kozly za rok 2016 bez výhrad.
Schváleno bez připomínek

6:0:0

16/17 Zastupitelstvo obce Kozly schvaluje účetní závěrku za rok 2016 bez připomínek.
17/17 Zastupitelstvo obce Kozly schvaluje žádost pana Janovského k záměru č.j. 51/17
Žádost k záměru schválena bez připomínek
1

6:0:0

18/17 Paní starostka seznámila přítomné se záměrem prodat část pozemku p.č. 13/1 v k.ú. Kozly
u České Lípy o výměře cca. 51 m2
Zastupitelé schvalují záměr bez připomínek.
6:0:0
19/17 Paní starostka seznámila zastupitelstvo a přítomné s dohodou o poskytnutí finanční náhrady za
užívání honebních pozemků s držitelem honitby: Honební společenstvo Kozly.
Zastupitelé dohodu schvalují bez připomínek
6:0:0
20/17 Paní starostka seznámila přítomné s nutností udělat rozpočtové opatření. Došlo pouze
k pohybu mezi paragrafy a položkami, viz příloha: Rozpočtové opatření č.1/2017
Zastupitelé schvalují rozpočtové opatření bez připomínek

6:0:0

21/17 Zastupitelé schvalují žádost o převod pozemku č. 84 v k.ú. Kozly u České Lípa do vlastnictví
obce Kozly od Státního pozemkového úřadu ČR.

Diskuze
V Kozlech, dne 1. 6. 2017

Bc. Stanislav Kučera
místostarosta obce

Jitka Kýhosová
starostka obce
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