OBECNÍ ÚŘAD KOZOJEDY
Kozojedy 40, pošta Kostelec nad Černými lesy, PSČ 281 63, okres Praha -východ; telefon 321 677 114
bankovní spojení KB Kolín – č.ú. 6626-151/0100, IČO 00235491,
info@obeckozojedy.cz, obec.kozojedy@volny.cz , www.obeckozojedy.cz ,

Dne : 21.4.2009

Věc: Oběžník – informace pro občany
Vážení občané,kromě zákonného zveřejnění týkajícího se zasedání zastupitelstva, pozvánky jsou jak na úřední desce
v obci,tak na elektronické úřední desce již řadu dní vás zveme touto cestou na zasedání, které se koná v 18,00 hod. ve
středu dne 29.4.2009, současně vám podáváme některé podrobnější informace k zasedání a těšíme se na vaši účast a
na vaše názory,které k bodům podléhajícím schvalovacímu řízení zastupitelstva mohou před přijetím usnesení sdělit jak
obyvatelé, tak vlastníci nemovitostí na území obce dle zákona o obcích.

Program zasedání:
1.
2.
3.

Závěrečný účet obce 2008
Výsledek auditu hospodaření za rok 2008
Prodeje pozemků dle úředních desek

4. Různé – stav jednání o opravu silnice na Truba,program čarodějnic,kladení věnců
k pomníkům padlých, vítání občánků, oprava zvoničky,dotace rozšíření
ČOV,demografický vývoj apod.
k některým bodům podrobněji:
k 31.1.2008 byla provedena účetní uzávěrka hospodaření obce plánovaný rozpočet ve výdajové části
8 982 000,-Kč byl naplněn na 7 718 630 ,- a na účtech obce zbyly 2 063 779,- Kč.Z pohledu příjmů
byl rok 2008 nejpříznivějším rokem , neboť od státu bylo obci Kozojedy přiděleno 5 285 931, -Kč,
což je na jednoho trvale hlášeného obyvatele 9 241,- Kč. V roce 2007 to bylo pouze 7 136,- Kč na
jednoho trvale hlášeného obyvatele. V únoru roku 2009 byl proveden pracovníky Krajského úřadu
závěrečný audit hospodaření obce se závěrem – bez závad.
Obec zveřejnila prodeje malých částí obecního pozemku v lokalitě U Malíků,které bezprostředně
navazují na pozemky vlastníků sousedních chat a jsou přístupné v některých případech výhradně
z uvedených soukromých pozemků, jeden prodej bude uskutečněn v návaznosti na odkoupení části
pozemku sloužícího k rozšíření nebezpečné zatáčky U Malíků obci Kozojedy.
Obec Kozojedy trvale vyvíjí značné úsilí směřující k opravě silnice Na Truba a to i návaznosti na
výzvu zastupitelů ČSSD z roku 2007,kteří pomoc v uvedeném roce sami nabídli a nyní na dopisy
obce ani neodpovídají – podrobnosti na zasedání.
Naše mládež / většinou mladí muži/ opět přislíbili pomoc se stavbou čarodejné hranice a ve
spolupráci s Divadelním spolkem Koza je připraven rozsáhlý program.Hranice bude patrně
skromnějších rozměrů než dříve, ta sláva z roku 2007, kdy byla téměř nejvyšší hranice v celé
republice a byla stavěna skoro jeden měsíc je stejně nepřekonatelná.
Program dne 30.4.2009 je následující:16,00 čarodejnické odpoledne pro děti spojené s opékáním
buřtů,18,00 hudební produkce trio Sahulka,19,30 divadelní představení spolku MARZA.20,30
divadelní představení spolku KOZA,21,00 zapálení VATRY, 21,30 hudební produkce „trio
SAHULKA“.Na veškeré produkce je vstupné dobrovolné a bude použito na zaplacení hudby a
elektrického agregátu.V případě nepříznivého počasí bude odpolední program v tělocvičně.
Dne 7.5.2009 v 18,00 hodin budou položeny věnce k pomníkům padlých v obou světových válkách,
srdečně vás zveme a těšíme se na vaši účast při tomto pietním aktu.
Dne 10.5.2009 proběhne na obecním úřadu v Kozojedech vítání nových občánků,vítány budou
tyto děti narozené v Kozojedech:Jakub Masluk z č.p. 14, Tomáš Kartner z č.p.228,Jonáš
Novák z č.p. 79, Veronika Hlaváčková z č.p. 91 a Kristián Koutný z č.p. 89.
K 31.12.2008 měla obec Kozojedy dle údajů statistického úřadu 585 trvale hlášených obyvatel.
V letošním roce budou zahájeny práce s dokončením opravy zvoničky, žádáme o dotaci. Opětovně
žádá obec o dotaci ve výši 2 000 000,- Kč na rozšíření ČOV, rovněž je požádáno o dotaci na
zhotovení chodníků a komunikace u řadových domků.Další dotace nežádáme, neboť vzhledem
k velkému propadu vybraných daní a tím velmi malým příjmům obce od státu bychom neměli na
spoluúčast financování. Je nutno s dalšími akcemi počkat až bude lépe.
Divadelní spolek Koza uvede dne 6.6.2009 premiéru hry „ KAŠNA“,srdečně zveme občany.
Ing. Pillerová, starostka obce Kozojedy

