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 : 30.5.2013

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 5.6.2013, současně vám podáváme některé podrobnější informace k zasedání a těšíme se na vaši účast a na
vaše názory.

Program zasedání:
1. Prodeje pozemků dle úředních desek
2. Audit hospodaření – závěrečný účet obce, účetní uzávěrka obce, výsledek hospodářské činnosti
3. Revokace usnesení č.6 z 12.12.2012 bod č 4 místo dle kapitol nahradit text dle závazných ukazatelůjednotlivých paragrafů rozpočtové skladby
4. Revokace usnesení č.1 z 13.3.2013 ,bod bod 3- výměra 227 m2 bod 4 –výměra 250 m4 / původně obě
výměry 230 m2
5. Výsledek hospodaření mateřské školy
6. Informace – školné v Mateřské škole pro rok 2013/2014
7. Úkoly pro kontrolní výbor
8. Smlouva o výpůjčce reklamní plochy – Venkovská tržnice
9. Informace uzávěře ulice E. Horáka
10. Informace – postup prací na dopravním značení – zákaz jízdy kamionů obcí, výsledek výběrového řízení
K některým bodům podrobněji:

Veškeré povinné ekonomické informace a prodeje pozemků jsou zveřejněny na obou úředních
deskách obce Kozojedy.
Ekonomické vyhodnocení Mateřské školy bude předneseno na zasedání a rozhodnuto jak naložit
s úsporou neinvestičních nákladů ve výši 41 586,- Kč, patrně bude přebytek převeden na krytí
nákladů roku 2013.
V mateřské škole bude zveřejněn výpočet neinvestičních nákladů na žáčky, který se propočítává
vždy za minulý kalendářní rok a z výsledků se odvíjí stanovení školného na následující školní rok.
Náklady na žáka činí 1698,- Kč a polovinu je možné žádat na rodičích. Vedení obce doporučuje
školné pro následující školní rok v Mateřské škole Kozojedy ve výši 840,- Kč měsíčně , zbylou
částku ve výši cca 600 000,- Kč za rok musí uhradit obec Kozojedy. Ve srovnatelné Mateřské škole
v Jevanech byla v letošním školním roce výše školného 1 300,- Kč měsíčně na jednoho žáka.
Kontrolní výbor bude pověřen kontrolou hospodaření v Mateřské škole, kterou provádí vždy 2x
ročně.
Region Pošembeří umístil na budově Obecního úřadu informační tabuli Venkovská tržnice a
zastupitelstvo bude jednat o odsouhlasení příslušné smlouvy vypůjčení 1 m2 reklamní plochy.
Vzhledem k častým nehodám na vstupu do uličky Eduarda Horáka směrem z ulice 1.Máje
jedná vedení obce s policií České republiky o možnosti jejího uzavření pro jízdu motorovými
vozidla a to až po nemovitost pana Pohůnka. S výsledkem budete včas seznámeni.
V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele dopravního značení a to zákazu jízdy
kamionů obcí Kozojedy. Toto dopravní značení by mělo být instalováno do konce června.
Dětský den
Dne 1.6.2013 v sobotu od 14,00 hodin proběhne v parku na návsi od 14,00 hod oslava Dne dětí,
za nepříznivého počasí bude oslava v tělocvičně, informační leták je umístěn na stránkách
obce.
Bleší trh
V neděli dne 16.června od 8,00 do 12,00 hodin bude v tělocvičně probíhat Bleší trh, více informací
na plakátech a na stránkách obce Kozojedy.
Stočné
Vážení občané,
V době od 17.6.2013 do 19.7.2013 je nutno uhradit obci Kozojedy stočné u těch ch subjetů,
které hradí stočné paušálem, který je 750,- Kč na osobu. Preferována je platba na účet obce,
kde je variabilním symbolem číslo popisné, úhradu však můžete provést i na Obecním úřadu.
Ing . P i l l e r o v á Eva , starostka obce Kozojedy

