Usnesení zastupitelstva - březen 2014

USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE
konaného dne 26.3. 2014
Zastupitelstvo obce schvaluje:
U – 26/2014 – upravený program jednání
U – 27/2014 - ověřovatele zápisu p. Ing. Jiřinu Novákovou a p. Vlastimila Chaloupku
U –28/2014 - prodej pozemku KN 22/4 v KÚ Vojničky o rozloze 12 m 2, který byl oddělen
z původního pozemku KN22/2 , za cenu 30,-Kč za m 2, tj. za celkovou cenu 360,-Kč manželům
Františkovi a Haně Holubovým
U –29/2014 - prodej pozemku st. 60 v KÚ Vojničky o rozloze 46 m 2, který byl oddělen z pozemku
KN 159/8, za cenu 30,-Kč za m 2, tj. za celkovou cenu 1.380,-Kč manželům Františkovi a Haně
Holubovým
U –30/2014 - prodej pozemku st. 61 v KÚ Vojničky o rozloze 97 m 2, který byl oddělen z pozemku
KN 159/8, za cenu 30,-Kč za m 2, tj. za celkovou cenu 2.910,-Kč manželům Františkovi a Haně
Holubovým
U –31/2014 - prodej pozemku KN 159/17 v KÚ Vojničky o rozloze 187 m2, který byl oddělen
z pozemku KN 159/8, za cenu 30,-Kč za m2, tj. za celkovou cenu 5.610-Kč manželům Františkovi
a Haně Holubovým
U – 32/2014 - účetní závěrku ZŠ a MŠ Koštice za rok 2013 /viz příloha/
U – 33/2014 - výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Koštice ve výši 17.900,-Kč /viz příloha/ a současně
schvaluje převedení této částky do fondu rezerv školy
U – 34/2014 - výsledek auditu hospodaření Obecního úřadu Koštice za rok 2013
U –35/2014 - závěrečný účet obce za rok 2013 /viz příloha/
U –36/2014 - rozpočet obce na rok 2014 /viz příloha/
U –37/2014 - příspěvek ve výši 1.000,-Kč Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Okresní
sdružení hasičů Louny na činnost spojenou s prací s dětmi a mládeží
U –38/2014 - příspěvek ve výši 1.000,-Kč společnosti ASK Elna Počerady, 17.listopadu 2066, 440
01 Louny na pořádání 12. ročníku závodu European Handbike Circuit
U –39/2014 - příspěvek ve výši 15.000,-Kč Mysliveckému spolku Žejdlička na činnost /viz žádost
o příspěvek/
U –42/2014 - pronájem části pozemku KN 460/2 v KÚ Koštice /chatová osada Dobročka / o
rozloze cca 300,-m2panu Zděnku Záhorčíkovi za cenu 300,-Kč ročně
U –43/2014 - pronájem části pozemku KN 43/1 v KÚ Želevice o rozloze cca100 m2 panu
Vladimíru Větrovcovi za částku 100,-Kč ročně
U –44/2014 - prodej vrat z bouraného oplocení u zdravotního střediska v Košticích panu Jiřímu
Benešovi za částku 1000,- Kč.
U –47/2014 - zpracování odborného posudku na posouzení stavu stromu před zdí zahrady u
domu p. Jany Jirkovské v Želevicích

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
U –40/2014 - poskytnutí finančního příspěvku Městu Libochovice na provoz ZŠ Libochovice s tím,
že zřizovatel již dostává příspěvky na činnost školy přímo do svého rozpočtu na základě počtu
žáků
U –41/2014 - poskytnutí finančního příspěvku ve výši 8.000,-Kč pro ZŠ a MŠ Koštice na dopravu
dětí na ozdravný pobyt, neboť již převedlo do fondu rezerv školy kladný výsledek hospodaření ZŠ
a MŠ Koštice za rok 2013 ve výši 17.900,-Kč, ze kterého je možné dopravu na ozdravný pobyt
uhradit
U –45/2014 - pořízení videoprezentace obce a zřízení newsletteru chráněnou dílnou v Lounech.
U –46/2014 - zapsání obce do připravované Encyklopedie obci ČR za poplatek 2.300,-Kč
V Košticích dne 26.3. 2014
Místostarosta obce: Mgr. Vladimír Jaroš

Starosta obce: Jaroslav Vlasák

