Usnesení zastupitelstva srpen 2017

USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE
konaného dne 16.8. 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje:

U – 62/2017 – doplněný program jednání
U – 63/2017 – zapisovatelem zápisu pana Mgr. Vladimíra Jaroše
U – 64/2017 – ověřovateli zápisu p. Mgr. Petru Karfíkovou a p. Jiřího Hence
U – 65/2017 – návrh firmy PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o. Ústí nad Labem na
zpracování Položkového rozpočtu k žádosti o dotaci za částku 36.300,-Kč včetně DPH
U – 66/2017 – záměr prodeje části pozemku KN 356 v katastrálním území Želevice o rozloze
5.000 m2 panu Josefu Hajnému z Loun
U – 67/2017 – prodej pozemku KN 71/1 díl a /lesní pozemek/ o výměře 193 m 2v katastrálním
území Želevice /Hájka/ manželům Jiřímu a Ivetě Jirákovým, bytem Most, Františka Malíka č.p.
1014/5, 434 01 Most za cenu 100,-Kč za 1m2, tedy za celkovou částku 19.300,-Kč
U –68/2017 – Rozpočtové změny číslo 5 rozpočtu obce Koštice na rok 2017 /viz příloha/
U – 69/2017 – firmu KABELSPOJ s.r.o., Ocelkova 643/20, 198 00 Praha 9 s cenovou nabídkou
20.916,- Kč bez DPH za výměnu jednoho stožáru pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
Výměna stožárů veřejného osvětlení v obci Vojnice
U – 70/2017 – návrh změny Obecně závazné vyhlášky obce Koštice číslo 1/2011 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem /viz příloha/
U - 71/2017 – povolení k pořádání sběrových soutěží v ZŠ a MŠ Koštice.
U – 72/2017 – poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000,-Kč Sboru dobrovolných hasičů
Koštice na oslavu 120. výročí vzniku sboru
U – 73/2017 – osvobození od místního poplatku za odvoz tuhého domácího odpadu za rok 2017 u
nemovitosti č.p. 25 v Košticích /pan Polívka/
U – 74/2017 – manželům Aleně a Josefu Hlavatým proplacení nákladů na změnu duálně
přiděleného čísla popisného 157 jejich nemovitosti v Košticích
U – 75/2017 – Truhlářství Václav Pastyřík Koštice s cenovou nabídkou 176.522,- Kč včetně DPH
pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Stavba pergoly před sportovními kabinami na hřišti
v Košticích
U – 76/2017 – finanční dar ve výši 20.000,-Kč pro paní Helenu Peterkovou, bytem Vojničky č.p.5
na pořízení ekologického vytápění své nemovitosti
U – 77/2017 – částku 116.765,-Kč pro firmu Václav Holý, Zednické práce Peruc za vybourání
podkladu pod podlahou sálu kulturního domu v Košticích
U – 78/2017 – částku částky ve výši 200.000,-Kč na revitalizaci hřiště v Košticích.

U – 79/2017 – záměr výkupu pozemku p.č. KN 54/2 /ostatní plocha/ o výměře
182m2v katastrálním území Koštice
V Košticích dne 16.8.2017
Místostarosta obce: Mgr. Vladimír Jaroš

Starosta obce: Jaroslav Vlasák

