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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dne : 5.6.2013
Usnesení č.2 ze zasedání zastupitelstva obce Kozojedy konaného dne 5.6.2013

Zastupitelstvo schvaluje:
1. Závěrečný účet obce za rok 2012 a to „ bez výhrad „ s rozpočtovými příjmy – ve výši
8965131, 71 Kč a s rozpočtovými výdaji 11 458746,70 Kč . včetně hospodářské
činnosti,která měla zisk ve výši 136 624,20 Kč
2. Účetní uzávěrku obce ve skladbě Fin-2-12, výkaz zisku a ztráty, rozvaha, příloha s výše
uvedeným výsledkem, s tím , že schodek hospodaření v důsledku stavby Mateřské školy byl
pokryt přijatým úvěrem
3. Účetní uzávěrku příspěvkové organizace Mateřské školy ve skladbě – rozvaha, výkaz zisku a
ztráty a příloha s tím, že úspora neinvestičních nákladů ve výši 41 586,- Kč bude použit na
krytí neinvestičních nákladů roku 2013
4. Změnu usnesení č. 6 ze dne 12.12.2013 s tím, že se v bodě 4 vypouští slovo „dle jednotlivých
kapitol“ a nahrazuje se slovy „dle závazných ukazatelů jednotlivých paragrafů rozpočtové
skladby“.
5. Kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. st. 308 o rozloze 24m2 a díl „a“ z p.č. 339/8 o
rozloze 26 m2 za celkovou cenu 50 000,- Kč a to nájemci panu Jiřímu Kabešovi, Kozojedy
č.p. 52
6. Kupní smlouvu na prodej pozemku st.p. p.č. 442 o rozloze 28 m2 a díl „a“ z p.č. 343/3 o
rozloze 14 m2 obojí za celkovou cenu 42 000,- Kč a to nájemcům manželům Aleně
Šmídové, bytemVratislavická 396/6, Praha 8 a Karlu Šmídovi, bytem Šimůnkova 1184/18,
Praha 8
7. Kupní smlouvu na prodej pozemku st.p. 303 o rozloze 31 m2 a díl“a“ z p.č. 339/8 o rozloze
30 m2 obojí za celkovou cenu 61 000,- Kč a to nájemcům manželům Martinovi Budskému,
bytem Údolní 1272/100, Praha 4 a Olze Budské, bytem Mezilesní 546/31, Praha 4
8. Změnu usnesení č. 1/2013 z 13.3.2013 bod 3 prodej pozemku „ o rozloze 230 m2 se
nahrazuje o „ rozloze 227 m2“ za celkovou cenu 22 700,- Kč, původně za 23 000,- Kč a
doplňuje se novým vlastníkům Kopecké Haně, Kostelcká 74, 281 63 Kozojedy 7/24 a
Kopecké Janě ,bytem 1. Máje č.p. 96 , 281 63 Kozojedy 7/24 a manželům Petrovi a Petře
Škarkovým, bytem Kozojedy, Zahradní 225 – 5/12
9. Změnu usnesení č.1 z 13.3.3.2013 bod 4 – koupě pozemku „ o rozloze 230 m2“ se nahrazuje
„o rozloze 250 m2“ a za cenu „ 23 000,- Kč se nahrazuje „ za cenu 25 000,- Kč a doplňuje se
od vlastníků - Kopecké Hany, Kostelecká 74, 281 63 Kozojedy 7/24 a Kopecké Jany ,bytem
1. Máje č.p. 96 , 281 63 Kozojedy 7/24 a manželů Petra a Petry Škarkových, bytem
Kozojedy, Zahradní 225 – 5/12
10. Smlouvu o výpůjčce plochy o velikosti 0,57 m2 v souladu s rozměry vitíny na fasádě budovy
č.p. 40 výhradně pro potřeby projektu Venkovská tržnice a to pro Region Pošembeří
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1.výsledek auditu hospodaření za rok 2012, konaného dne 3.4.2013 s výsledkem „ bez výhrad“
2. výši školného pro školní rok 2013/2014 dle skutečných nákladů předchozího roku a to 840,- Kč
měsíčně na každého žáka Mateřské školy
3. postup prací na dopravním značení Obchvatu, výsledek výběrového řízení
4.dopis Městu Kostelec n.Č.l. o kapacitě základní školy
5. informaci o uzávěře ulice E. Horáka

Zastupitelstvo pověřuje starostku:
1.podpisem smluv uvedených v bodech 5,6,7,8,
Zastupitelstvo projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce z 3.4.2013 v plném
rozsahu.
Zastupitelstvo ukládá kontrolnímu výboru:
Provést do 30.9.2013 kontrolu hospodaření v Mateřské škole a kontrolu plnění usnesení OZ
roku 2012
Dne 5.6..2013 ověřili:

