ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/2021
konané dne 21.11.2021 v kanceláří Obecního úřadu v Kozlanech
Zahájení zasedání: 8.30 hod

Ukončení zasedání: 10,15 hod.

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

Zapisovatel: Ing. Mrňa Jaroslav
Navržený program jednání:
1. Kontrola Zápisu č. 3/2021
2. Inventury
3. Prodej pozemku
4. Rozpočtové provizorium na rok 2021
5. Rozpočtová opatření č. 4,5,6,7/2021
6. Informace MG Horácko
7. Nájemní smlouva Vodafone
8. OZV č. 1/2021,2/2021,3/2021
9. Vyřazení majetku
10. Informace k projektu „Revitalizace vodní nádrže“
11. Informace MG Náměšťsko
12. Smlouva o spolupráci – kraj Vysočina
13. Různé – odběr elektřiny
- POVV
- Jízdní řády

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

K bodu 1.
Starosta obce podal informace k dotazům z jednání ZO č.3/2021 vč. zodpovězení dotazů
ZO bere na vědomí

K bodu 2.
Starosta seznámil přítomné se Směrnicí pro provedení inventarizace za rok 2021 vč. komisí.
ZO projednalo a schválilo
pro 4/ proti 0 / zdržel se 0

K bodu 3.
Starosta obce seznámil přítomné se žádosti p. Hradila Z. a Novotného Z. na odkoupení
pozemku u chat ve vlastnictví výše uvedených dle předloženého GP
ZO projednalo a schválilo za kupní cenu 80,-Kč/m2
pro 4/ proti 0 / zdržel se 0

K bodu 4
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem rozpočtových opatření č.4/2021 až 7/2021.
ZO bere na vědomí
ZO bere na vědomí.
K bodu 5
Starosta seznámil přítomné s návrhem Pravidel rozpočtového provizoria na rok 2022.
ZO projednalo a odsouhlasilo.
pro 4/ proti 0 / zdržel se 0

K bodu 6
Starosta obce seznámil přítomné se Zápisem z rady MG Horácko včetně podmínek plnění a
dokládání dokladů k čerpání dotace z Nadace ČEZ. ZO vzalo na vědomí informaci a
projednalo a odsouhlasilo pořízení věcí z Nadace pro obec.
pro 4/ proti 0 / zdržel se 0

K bodu 7

Starosta informoval přítomné s návrhem nájemní smlouvy k základové stanici Vodafone k
zamýšlené realizaci v k.ú. Kozlany na pozemku p.č. 517 ve vlastnictví obce.
ZO projednalo a odsouhlasilo znění Nájemní smlouvy č. 24077-TRKZL.
pro 4/ proti 0 / zdržel se 0

K bodu 8
Starosta obce informaval přítomné s návrhem OZV č1/2021 o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství, OZV č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství a OZV č. 3/2021 o zrušení obecně závazných vyhlášek.
ZO projednalo a shválilo navržené znění OZV vč. navýšeného poplatku na
500,-Kč/občan/rok
pro 4/ proti 0 / zdržel se 0
K bodu 9
Starosta předložil ZO návrh na vyřazení poškozeného a nefunkčního majetku obce.
ZO projednalo a odsouhlasilo předložený seznam majetku.
pro 4/ proti 0 / zdržel se 0
K bodu 10
Starosta podal informaci k přípravě realizace akce Revitalizace vodní nádrže.
Obec obdržela od Mze Souhlas se zadáním akce a podmíněný příslib dotace.
Následně proběhne výběrové řízení na dodavatele akce vč. uzavření smlouvy za účasti fy
AXIOM engineering s.r.o. Pardubice (obec má fy zasmluvněnou na výpomoc).
ZO bere na vědomí
K bodu 11
Starosta seznámil přítomné s informaci a uzavřené smlouvě na čerpání příspěvku MG od
Skupiny ČEZ na rok 2021. ZO pověřuje starostu s nákupem techniky a doložení všech
potřebných dokladů.
ZO bere na vědomí
K bodu 12
Starosta seznámil ZO s návrhem Smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě
Digitální mapy Kraje Vysočina a podal informaci po telef. jednání s p. M. Tejkalem z KÚ
Vysočina odboru informatiky. ZO projednalo a odsouhlasilo.
pro 4/ proti 0 / zdržel se 0
K bodu 13

Starosta seznámil přítomné:
1. s postupem uzavření Smlouvy na odběr elktřiny u EGD
2. s ukončením akce v rámci POVV a odevzdání závěrečné zprávy
3. s návrhem nových jízdních řádů od 12/2021
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: 23.11.2021
sejmuto z úřední desky:
vyvěšeno El.: 23.11.2021

Dufek Lubomír

