ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce č. 3/2020
konané dne 2.8.2020 v kanceláří Obecního úřadu v Kozlanech
Zahájení zasedání: 9.10 hod

Ukončení zasedání: 10,40 hod.

Přítomni: Ing. Mrňa Jaroslav, Burian Emil,Ing. Dobrovolný Pavel,Dufek Lubomír
Omluveni: Pospíšilová Jitka

Zapisovatel: Ing. Mrňa Jaroslav
Navržený program jednání:
1. Kontrola zápisu č.2/2020
2. Schválení OZV č.1/2020
3. MG Náměšťsko
4. VH Svazek pro komunální služby
5. VH Společnost pro lesní hospodaření
6. dod. Nájemní smlouvy
7. MG Horácko
8. VH VaK
9. Dopravní obslužnost
10. Vyřazení majetku
11. Rozpočtová opatření
12. Různé

Zahájení
Starosta obce zahájil zasedání.
Starosta seznamuje ZO s navrženým programem, ZO nemá připomínky, schvaluje navržený
program
ZO schvaluje program jednání.
pro 4/ proti 0 / zdržel se 0

K bodu 1.
Starosta obce podal informace k bodům z jednání ZO č.2/2020 vč. zodpovězení dotazů
ZO bere na vědomí

K bodu 2.
ZO obce projednalo a schválilo OZV č.1/2020 „Stanovení koeficientů pro výpočet daně z
nemovitých věcí“.
pro 4/ proti 0 / zdržel se 0

K bodu 3.
Starosta obce seznámil přítomné s průběhem a programem VH Mikroregionu Náměšťsko

ZO bere na vědomí

K bodu 4
Starosta obce seznámil přítomné s průběhem a programem VH Svazku pro komunální
služby
ZO bere na vědomí

K bodu 5
Starosta obce seznámil přítomné s průběhem a programem konání VH Společnosti pro lesní
hospodaření.
ZO bere na vědomí

K bodu 6
Starosta obce seznámil ZO s návrhem dod. č.1 Nájemní smlouvy změny týkající se
článku č.10
ZO projednalo a schválilo
pro 4/ proti 0 / zdržel se 0

K bodu 7
Starosta obce seznámil přítomné s průběhem a programem konání VH MG Horácko

ZO bere na vědomí

K bodu 8
Starosta obce seznámil přítomné s průběhem a programem konání VH VaK
ZO bere na vědomí

K bodu 9
Starosta obce seznámil přítomné s projektem Veřejná doprava Vysočiny včetně s
požadavkem kraje o příspěvek na zabezpečení dopravní obslužnosti.
ZO projednalo a schválilo požadovaný příspěvek obce ve výši 70,-Kč na občana a rok.
Uložilo starostovi projednat Smlouvu o poskytnutí příspěvku s Krajem Vysočina.
pro 4/ proti 0 / zdržel se 0

K bodu 10
Starosta obce předložil ZO návrh poškozeného a nefunkčního majetku na vyřazení z majetku
obce. ZO projednalo a schálilo.
pro 4/ proti 0 / zdržel se 0

K bodu 11
Starosta seznámil ZO s návrhem Rozpočtových opatření č.2,3,4 vč. zdůvodnění.
ZO projednalo a schválilo.
pro 4/ proti 0 / zdržel se 0

K bodu 12
Starosta obce seznámil přítomné:
− ukončení opravy stanoviště pro kontejnery – ZO ukládá starostovi vypracovat
Závěrečný protokol vyúčtování dotace z POVV
− s provedením opravy pomníku padlých
− s vypracováním nových www. stránek obce
− se stavem sběru textilu
− s prodloužením Manipulačního řádu vodního díla Dalešice
− s nutností obnovit OZV obce ve spolupráci odborem dozoru MV
− s přípravou voleb do Krajů
Starosta obce podal výklad a zodpověděl dotazy přítomných

ZO bere na vědomí

Ukončení

Starosta ukončil zasedání.

Ing. Mrňa Jaroslav
starosta obce:

Burian Emil
místostarosta obce:

Ověřovatelé:
Ing. Dobrovolný Pavel

vyvěšeno na úř. desce: 3.8.2020
sejmuto z úřední desky:

Dufek Lubomír

