OBECNÍ ÚŘAD KOZLY
Kozly 93, 470 02 Česká Lípa
Usnesení z II. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Kozly v roce 2019,
které se konalo dne 17. 05. 2019
Přítomno: 5 členů ZO
Zapisovatelka: MN
Omluveno: RŠ, AJ
Ověřovatelé zápisu: NJ a RV
Program veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kozly:
1. Rozpočtové opatření
2. Informace o podaných žádostech na dotace v obci Kozly
3. Diskuze
Začátek v 18. 05 hod

hlasování – pro: proti: zdržel se

08/19 Zastupitelstvo obce Kozly schválilo program veřejného zasedání a doplnění programu o tři
body
1. Finanční dar pro Hospic Paní Zdislavy
2. Jmenování zástupce na valnou hromadu společnosti SVS a.s.
3. Odměny zastupitelů
Program a doplnění programu schváleno bez připomínek
5:0:0
09/19 Zastupitelstvo obce Kozly schválilo zápis ze dne 15. 02. 2019 bez připomínek

5:0:0

10/19 Paní starostka seznámila přítomné s nutností provést rozpočtové opatření. Změna v
rozpočtu je o 33.000,- Kč, které obec dostala na konání voleb a další změny jsou pohyby
mezi položkami.
Rozpočtové opatření č. 1.2019 bude přílohou usnesení
Zastupitelé schvalují rozpočtové opatření č. 1.2019 bez připomínek

5:0:0

11/19 Paní starostka seznámila přítomné, že obě žádosti o dotaci jsou podané, ale zatím bez výsledku
12/19 Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši 1 500,- Kč pro Hospic Paní Zdislavy
Finanční dar schválen bez připomínek
5:0:0
13/19 Paní starostka informovala přítomné o nutnosti zvolit nového zástupce obce Kozly na valné
hromady společnosti SVS a.s.
V souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v
v platném znění a pozdějších předpisů deleguje zastupitelstvo obce Kozly na všechny valné
hromady Severočeské vodárenské společnosti a.s., konané v období od 05/2019 do 09/2022
paní Jitku Kýhosovou narozenou dne 15. 11. 1976, bytem Kozly 95.
Delegovaná je oprávněna v uvedeném období jménem obce Kozly vykonávat všechna
akcionářská práva na všech valných hromadách výše uvedené společnosti.
Zástupce Jitka Kýhosová zvolena bez připomínek
5:0:0
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14/19 Zastupitelé obce Kozly schvalují, že odměny zůstávají ve stejné výši jako v prosinci 2018.
Odměny schváleny bez připomínek
5:0:0
Diskuze

V Kozlech, dne 17. 5. 2019
Jitka Kýhosová
starostka obce
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