
Usnesení zastupitelstva č.8/2010

konaného dne 15. 11. 2010

Zastupitelstvo obce schvaluje:

-záměr prodeje pozemku KN 450/33 /ostatní plocha/ v KÚ Vojnice u Koštic o výměře 
274 m2

-záměr prodeje pozemku KN 450/18 /ostatní plocha/ v KÚ Vojnice u Koštic o výměře 
214 m2

-záměr prodeje pozemku p. č. 189/32 /ostatní plocha/ v KÚ Koštice o výměře 47 m2

-záměr prodeje pozemku p. č. 180/34 /ostatní plocha/ v KÚ Koštice /Dobročka/ o 
výměře 3 m2

-záměr prodeje pozemku p. č. 189/33 /ostatní plocha/ v KÚ Koštice /Dobročka/ o 
výměře 6 m2

-záměr prodeje  části pozemku p. č. 32/1 /ostatní plocha/ v KÚ Vojničky u Koštic 
přibližné výměře cca 300 m2 s podmínkou zřízení věcného břemene

     (pro přívod vody do rybníku ve Vojničkách, který prochází pod uvedeným
pozemkem)
 -vyjmutí plochy pro zřízení fotovoltaické elektrárny v KÚ obce Želevice
 -zaslání námitky KÚ Ústí nad Labem ve věci odlišného zakreslení obchvatu obce 
Koštice v územním plánu a v Návrhu uzemního rozvoje Ústeckého kraje
 -změnu v dokumentaci  pro splaškovou kanalizaci  v Košticích a to doprojektování
odkanalizování obce Želevice.  Současně zastupitelstvo obce schvaluje zadání této
zakázky firmě LENSERVIS Litoměřice, která již provádí stávající projekční práce a
vyčleňuje na ní prostředky v maximální výši 200.000,-Kč.
 -paní Petru Karfíkovou předsedkyní kulturního výboru a jako další členy výboru 
schvaluje paní Annu Skalskou, Hanu Jarošovou, Jarmilu Zelinkovou, Venuši 
Rudlovou a slečnu Lucii Hellerovou.
 -přípravu projektové dokumentace na zasíťování parcel pro stavbu rodinných domů 
v Košticích v lokalitě Pod Vincí
 -rozpočtové provizorium na rok 2011 v navrhovaném znění dle přílohy
 -směrnici k inventarizaci hospodářských prostředků za rok 2010 dle přílohy
 -pověření  starosty p.  Vlasáka k uzavírání  nájemních smluv mezi  obcí  Koštice  a
dalšími subjekty s podmínkou dodatečného informování zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

-         nabídku ÚO Policie ČR Louny na zřízení policejní služebny v obci Koštice.

  V Košticích dne 15. 11. 2010
  Místostarosta obce: Mgr. Vladimír Jaroš           Starosta obce: Jaroslav Vlasák


	Usnesení zastupitelstva č.8/2010
	Zastupitelstvo obce schvaluje:
	Zastupitelstvo obce neschvaluje:
	-         nabídku ÚO Policie ČR Louny na zřízení policejní služebny v obci Koštice.

