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 : 13.4.2011
Usnesení č.2 ze zasedání zastupitelstva obce Kozojedy konaného dne 13.4.2011
Zastupitelstvo schvaluje:
1. zhotovení územní studie v lokalitě „Kopanina“ s termínem k 31.12.2012 v rozsahu pozemků
: PK 993- 55526m2+PK 1023-1781 m2+KN 995/5- 819m2+KN 995/4-2401m2 – celkem
60 527 m2 vlastník: obec Kozojedy, KN – 992/2-13605m2 Vlastník : ing. Škarka, KN
993/65 – 9 902 m2, vlastník : paní Měkotová, KN 993/64 – 8 442 m2, vlastník František
Urban, PK 983 – 2266 m2 , vlastní paní Ţídeková, KN 993/71 – 2263 m2,vlastník : pan
Šimůnek Oldřich, KN 993/63 – 1674 m2+KN 995/6-580 m2 = 2254 m2 , vlastník pan
Kosina a spol., KN 995/9-380 m2+995/10- 126 m2 + 995/7- 462 m2 = 968 m2 , vlastník :
ing. Pavel Urban, která se stane podkladem pro zadání nového územního plánu v roce 20132014, který bude řešit i další drobné úpravy např.: část KN 248/2 po hranici s 249/ a 249/9 ,
kde v sousedství končí zastavitelné území cca 1 000 m2 , Vlastník : paní Bradáčová.
2. Provedení dalšího vyhodnocení zastavěnosti původních územních plánů s termínem
31.12.2013
3. Stanovení oddávacího dne na čtvrtek
4. Pojmenování nových ulic v zástavbě proti řadovým domkům Slunečná a Příčná
5. Zamítnutí ţádosti ing. Pavla Urbana na odprodej obecního pozemku v lokalitě Drůbeţárna
6. Stanovení ceny pro koupi pozemku p.č. 44 v parku o velikosti 91 m 2 za cenu 18 200,- Kč
7. Stanovení ceny pro prodej pozemku p.č. 1006/24 v parku o velikosti 217 m2 za celkovou
cenu 43 400,- Kč
8. Kaţdoroční platbu regionu Pošembeří ve výši 15,- Kč na trvale hlášeného obyvatele
9. Rozpočtové opatření č.2/2011 s navýšením rozpočtu v příjmové i výdajové výši o 300 tis.Kč
10. Prodlouţení termínu splnění úkolů kontrolního výboru do 30.6.2011
11. Zrušení nabídkového ceníku na prodej pozemků nájemců chat jedná se o bod č.3,usnesení
zastupitelstva z 20.12.2002
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1.výsledek auditu hospodaření za rok 2010, konaného dne 8.4.2011 s výsledkem „ bez výhrad“
2.informace o postupu prací na zřízení chodníku k autobusovým zastávkám z ulice E. Horáka s tím,
ţe v současné době je moţno pouze objednat zaměření a projektovou dokumentaci
3.Informaci o vyhodnocení zastavěnosti dle schválených územních plánů . Zastavěnost dle zprávy
ing. Fouska předané dne 1.4.2011 je spolu s rozestavěností na 32% , nezastavěných území je 68%,
coţ představuje moţnou výstavbu 128mi domů. Vzhledem ke kapacitě čistírny odpadních vod je
však moţné povolit cca 40 domů, následně vyhlásit stavební uzávěru do zbudování další ČOV na
jiné části prameniště.
4.informaci o anketě v dopravní situace v okolí MŠ s tím, ţe bude zlepšeno značení v uvedené
lokalitě, dále informaci o moţném odbahnění rybníka pod hotelem,výsledek revize zanesení
kanalizace v ulici Kostelecké, informaci o řešení stíţnosti obyvatel v lokalitě Zahradní – Oblouková
a Spojovací ulice
5.informaci o podmínkách dalšího dělení pozemků v lokalitě proti řadovým domkům, zejména
povinného rozšíření stávající komunikace na náklady vlastníka pozemku.
Zastupitelstvo pověřuje starostku:
1. Zveřejněním záměrů uvedených v bodech 7 a 8
Zastupitelstvo ukládá:
Kontrolnímu výboru provést veřejnoprávní kontrolu v Mateřské škole Kozojedy – hospodaření roku 2010 do
30.6.2011, rovněž tak kontrolu plnění vyplývajících z usnesení zastupitelstva za rok 2010.

Dne 13.4.2011 ověřili:

