OBECNÍ ÚŘAD KOZLY
Kozly 93, 470 02 Česká Lípa
Výpis z Usnesení z VI. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Kozly
v roce 2019,
které se konalo dne 20. 12. 2019

Přítomno: 7 členů ZO
Zapisovatelka: AJ
Omluvena: 0
Ověřovatelé zápisu: Bc. SK a PJ
Program veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kozly:
1. Rozpočtové opatření – úprava rozpočtu
2. Schválení rozpočtu na rok 2020
3. Změna funkce z neuvolněného na uvolněného starostu
4. Nařízení vlády č. 318/2017
5. Výplata odměn za prosinec 2019
6. Ceník k poskytování informací dle zákona 106/99
7. Informace o možnostech čerpat dotace v letech 2020 – 2021
8. Diskuze
Začátek v 18. 05 hod
se

hlasování – pro: proti: zdržel

31/19 Zastupitelstvo obce Kozly schválilo program veřejného zasedání bez připomínek

7:0:0

32/19 Zastupitelstvo obce Kozly schválilo zápis ze dne 22. 11. 2019 bez připomínek

7:0:0

33/19 Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 5/19. Narovnání příjmů a výdajů.

Zastupitelé obce Kozly rozpočtové opatření schválili bez námitek
34/19 Zastupitelé obce Kozly projednali a následně schválili vyrovnaný rozpočet pro rok 2020.
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce obce Kozly.
Zastupitelé schválili rozpočet bez připomínek.

7:0:0

7:0:0

35/19 Zastupitelé navrhli, aby funkce starostky v obci Kozly byla od 1. 1. 2020 změněna z
neuvolněné funkce na uvolněnou funkci, kde náleží starostce odměna dle novely
nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
Zastupitelé schvalují uvolněnou funkci starostky bez připomínek
6:0:1
36/19

Paní starostka seznámila přítomné s novelou nařízení vlády č.318/2017 o odměňování
členů zastupitelste od 1. 1. 2020. Neuvolnění zastupitelé se dohodli, že si odměny
navyšovat nebudou a že neuvolněný místostarosta bude mít 50% z odměny, kterou měl
v roce 2019. Paní uvolněné starostce náleží odměna dle nařízení vlády č. 318/2017.
Zastupitelé schválili změny v odměňování dle novely nařízení vlády č. 318/2017 bez
připomínek.
7:0:0

1

37/19 Zastupitelé schválili výplatu odměn za měsíc prosinec 2019 v prosinci 2019
Vyplacení schváleno bez připomínek

7:0:0

38/19 Zastupitelé schválili ceník k poskytování informací dle zákona 106/99 Sb. platný od
1. 1. 2020. Ceník zůstává ve stejné výši jako pro rok 2019.
Ceník schválen bez výhrad
7:0:0
39/19 Paní starostka seznámila přítomné o možnosti zažádat o dotace v roce 2020. Obec
Kozly bude žádat o dotaci na víceúčelové hřiště u MMR a podle vypsání dotací u
Libereckého kraje zažádá o třetí etapu dodělání hřbitova.
Zastupitelé berou na vědomí

Diskuze

V Kozlech, dne 20. 12. 2019

Jitka Kýhosová
starostka obce
Ověřovatelé zápisu: Bc. SK……………………………
PJ……………. ……………………….
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