Usnesení zastupitelstva duben 2017

USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE
konaného dne 26.4. 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje:
U –30/2017 – doplněný program jednání
U – 31/2017 – zapisovatelem zápisu pana Mgr. Vladimíra Jaroše
U – 32/2017 – ověřovateli zápisu p. Mgr. Petru Karfíkovou a p. Tomáše Vlčka
U – 33/2017 – Audit hospodaření obce Koštice za rok 2016, kdy při přezkoumání hospodaření
obce nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky /viz příloha/
U – 34/2017 – Závěrečný účet obce Koštice za rok 2016 /viz příloha/
U – 35/2017 – Inventarizaci majetku obce Koštice za rok 2016 /viz příloha/
U – 36/2017 – Rozpočtové změny číslo 3 rozpočtu obce Koštice na rok 2017 /viz příloha/
U – 37/2017 – firmu Podlahy Markiv, Vasyl Markiv, Týniště 33, 400 02 Zubrnice s cenovou
nabídkou 531.995,55 Kč včetně DPH pro realizaci veřejné zakázky Oprava parketové podlahy
sálu kulturního domu v Košticích
U – 38/2017 – příspěvek ve výši 1.700,-Kč pro Svaz tělesně postižených v České republice, o.s.,
místní organizace Libochovice na činnost organizace
U – 39/2017 – příspěvek ve výši 4.000,-Kč pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Krajské
sdružení hasičů Ústeckého kraje, Stroupežnického 1326,
400 02 Ústí nad Labem o poskytnutí
příspěvku na Propagační jízdu historické hasičské techniky
U – 40/2017 – účetní závěrku hospodaření ZŠ a MŠ Koštice za rok 2016 /viz příloha/
U - 41/2017 – rozpočet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Koštice/viz příloha/
U – 42/2017 – vyhlášení výběrového řízení na dodavatele úsporných svítidel veřejného osvětlení
v obci v rámci dotačního programu EFEKT 2017.
U – 43/2017 – výkup pozemku p.č. KN 271/24 /orná půda/ v katastrálním území Želevice o
výměře 819 m2 od manželů Josefa a Ing. Věry Hajných, bytem Louny, za cenu 110,-Kč za m 2,
tedy za celkovou cenu 90.090,-Kč
U – 44/2017 – výkup pozemku p.č. KN 271/25 /orná půda/ v katastrálním území Želevice o
výměře 259 m2 od paní Ireny Kalachové, bytem Louny, za cenu 110,-Kč za m2, tedy za celkovou
cenu 28.490,-Kč
U – 45/2017 – firmu PP – Stavby s.r.o., Jimlín 236, 440 01 Louny, s cenovou nabídkou
259.213,31Kč včetně DPH za dodavatele zpevněné plochy u hřiště v Košticích
U – 46/2017 – pověření starosty obce ke zveřejnění záměru podepsání smlouvy o smlouvě
budoucí na věcné břemeno se společností Metroprojekt Praha na kabeláž k zabezpečovacím
zařízením ČD u železničních přejezdů v Košticích a Želevicích
V Košticích dne 26.4. 2017
Místostarosta obce: Mgr. Vladimír Jaroš

Starosta obce: Jaroslav Vlasák

