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 : 9.11.2011
Usnesení č.5 ze zasedání zastupitelstva obce Kozojedy konaného dne 9.11.2011

Zastupitelstvo schvaluje:
1.Rozpočtové opatření č. 4 obce Kozojedy, kterým je snížen rozpočet obce Kozojedy o 730,- tisíc
Kč dle přílohy usnesení a úřední desky.
2. rozpočtový výhled na roky 2012 až 2014
3. rozpočet roku 2012 ve výši 14 104 000,- Kč jako vyrovnaný v příjmové i výdajové části dle
přílohy a úředních desek
4.Smlouvu na odvoz komunálního odpadu pro rok 2012 ve výši 329 346,- Kč, rovněž tak nové ceny
svozu popelnic, týden 2400,- Kč, sezona 2000,- Kč, 14 dní 1 500,- Kč a měsíc 700,- Kč, které se od
této smlouvy odvíjejí.
5. prodej pozemku p.č. 350 o velikosti 33 m2 za 33 000,- Kč a to nájemci Monice Klozové , Lesní
174/3, 353 01 Mariánské lázně
6. prodej pozemku p.č. 320 o velikosti 26 m2 za 26 000,- Kč a to nájemci Janě Uhlířové, Kralická 7,
100 00 Praha 10
7.prodej pozemků p.č. 345 a p.č. 339/41 jako jeden celek za vyvolávací cenu 166 400,- Kč a to
dobrovolnou dražbou
8.smlouvy o dílo na zhotovení chodníku a komunikace u řadových domků
9.smlouvu na zřízení věcného břemene na vodovodní přivaděč pro obec Štíhlice
10.vyhlášení soutěže malého rozsahu ve smyslu § 12, osdt. 3, zákona 137/2006 o veřejných
zakázkách v platném znění na přístavbu jedné třídy Mateřské školy.
11.podání žádosti na dotaci týkající se přístavby jedné třídy Mateřské školy a to ke Krajskému
úřadu Středočeského kraje.
Zastupitelstvo pověřuje starostku:
- zakotvením rozpočtových opatření č. 4 do rozpočtu obce Kozojedy roku 2011
- podpisem smluv uvedených v bodech : 4,5,6,7,8,9,
- vyhlášením soutěže v bodu 10
- podáním žádosti o dotaci dle bodu 11
Dne: 9.11.2011 ověřili:

