ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2021
konané dne 30.5.2021 v kanceláří Obecního úřadu v Kozlanech
Zahájení zasedání: 9.00 hod

Ukončení zasedání: 10.30 hod.

Přítomni: Ing. Mrňa Jaroslav, Burian Emil,Dufek Lubomír,Mgr. Pospíšilová Jitka,
Ing. Dobrovolný Pavel
Zapisovatel: Ing. Mrňa Jaroslav
Navržený program jednání:
1. Kontrola zápisu č.1/2021
2. Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2021
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
3. Schválení roční účetní uzávěrky k 31.12.2020
4. Prodej pozemku
5. Informace z VH Svazku obcí pro komunální služby
6. Informace z VH Mikroregionu Náměšťsko
7. Informace z VH Mikroregionu Horácko
8. Informace z VH Svazku VaK
9. Projekt „Nákup malé komunální techniky“
10. Různé: Revitalizace vodní nádrže
Kanalizace
Pozemkové úpravy – Kozlany, chaty

Zahájení
Starosta obce zahájil zasedání, přítomni viz výše
Starosta seznamuje ZO s navrženým programem, ZO nemá připomínky
ZO schvaluje program jednání.
pro 5/ proti 0 / zdržel se 0

K bodu 1.
Starosta obce podal vysvětlení k dotazům ze zasedání ZO č. 1/2021
ZO bere na vědomí

K bodu 2.
ZO projednalo a schválilo Závěrečnou zprávu o hospodaření obce za rok 2020 ze dne
11.5.2021.
ZO obce projednalo schválilo celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok
2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 bez výhrad.
ZO projednalo a schválilo.
pro 5/ proti 0 / zdržel se 0

K bodu 3.
ZO obce bylo seznámeno s předloženými materiály týkající se roční účetní uzávěrky a
schválilo roční účetní závěrku obce k 31.12.2020. ZO obce schvaluje zúčtování výsledku
hospodaření za rok 2020 na účet 432-výsledky hospodaření minulých účetních období.
ZO projednalo a schválilo.
pro 5/ proti 0 / zdržel se 0

K bodu 4
Starosta seznámil přítomné se žádosti manž. Sitarových, Brno o odprdej parcely p.č. 198/44
u chaty jmenovaných.
ZO projednalo a odsouhlasilo, cena 80,-Kč/m2.
pro 5/ proti 0 / zdržel se 0

K bodu 5
Starosta seznámil přítomné s konáním VH Svazku pro komunální služby.
Vzhledem výskytu koronaviru a opatřením vlády bylo doporučeno minimalizavat účast a
delegovat na VH náhradníka delegačním lístkem. Starosta delegoval starostu Náměšťě nad
Oslavou.
Starosta na příští ZO seznámí zastupitelstvo se zápisem a dalšími projednávanými body

ZO bere na vědomí

K bodu 6
Starosta seznámil ZO s konání VH MG Náměšťsko. Seznámil přítomné s programem a k
jednotlivým bodům dal vysvětlení.
ZO odsouhlasuje nákup mobiliáře z Nadace ČEZ za rok 2020 – zahradní set Sun a lavičky
Antivandal.
Požadavek na nákup malé komunální techniky z Nadace ČEZ 2021 pověřuje starostu.

pro 5/ proti 0 / zdržel se 0

K bodu 7
Starosta seznámil přítomné s konáním VH MG Horácko.
Vzhledem výskytu koronaviru a opatřením vlády bylo doporučeno minimalizavat účast a
delegovat na VH náhradníka delegačním lístkem. Starosta delegoval starostku Náramče pí
Jelínkovou.
Starosta na příští ZO seznámí zastupitelstvo se zápisem a dalšími projednávanými body
ZO bere na vědomí

K bodu 8
Starosta seznámil přítomné s konáním VH Svazku VaK.
Vzhledem výskytu koronaviru a opatřením vlády bylo doporučeno minimalizavat účast a
delegovat na VH náhradníka delegačním lístkem. Starosta delegoval místostarostu Náměšťě
nad Oslavou.
Starosta na příští ZO seznámí zastupitelstvo se zápisem a dalšími projednávanými body.

ZO bere na vědomí

K bodu 9
Starosta obce seznámil přítomné se obdrženou dotaci od Energoregionu 2020 na nákup
malé komunální techniky. ZO pověřuje starostu o výběr druhů a objednání techniky.
Vyúčtováním dotace pověřuje starostu.
pro 5/ proti 0 / zdržel se 0

K bodu 10
Starosta seznámil přítomné:
− se stavem přípravy akce Revitalizace vodní nádrž
− se stavem přípravy akce Kanalizace v obci
− s prováděnými Pozemkovými úpravani intravilánu obce vč. chat. Lok.
ZO bere na vědomí

Ukončení
Starosta ukončil zasedání.

Ing. Mrňa Jaroslav
starosta obce:

Burian Emil
místostarosta obce:

Ověřovatelé:
Dufek Lubomír

Mgr. Pospíšilová Jitka

vyvěšeno na úř. Desce: 5.6.2021
sejmuto z úřední desky:

Ing. Dobrovolný Pavel

