
    

 USNESENÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE
konaného dne 13.5 2020

Zastupitelstvo obce schvaluje:

U – 56/2020 – program jednání zastupitelstva obce

U – 57/2020 – zapisovatelem zápisu pana Mgr. Vladimíra Jaroše

U – 58/2020 – ověřovateli zápisu p. Ing. Petra Burdycha a p. Jiřího Hence

U – 59/2020 – Rozpočtové opatření číslo 2/2020 v rozpočtu Obce Koštice

U – 60/2020 – prodej pozemku KN 271/2 /ostatní plocha/v k.ú. Vojničky o 
výměře 102 m2 panu Luboši Růdlovi, bytem Vojničky 1, 440 01 Louny, za cenu 
8.791,40 Kč /odhadní cena po odpočítání hodnoty křovin/ + cena odhadu 
1.200,-Kč, tedy za celkovou cenu 9.991,40 Kč

U – 61/2020 – prodej pozemku KN 311 /ostatní plocha – jiná plocha/ o výměře 
153m2 v katastrálním území Vojničky paní Aleně Kršňové, bytem Vojničky 
č.p.22, 440 01 Louny za odhadní cenu 26.010,-Kč + cena odhadu 994,70Kč, tedy
za celkovou cenu 27.004,70Kč

U – 62/2020 – Smlouvu č. 12341811 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR na akci „Koštice, Želevice – kanalizace a ČOV“

U – 63/2020 – záměr prodeje ideální poloviny pozemku KN 777/100 /orná 
půda/ o výměře 32 m2 v katastrálním území Koštice

U – 64/2020 – záměr prodeje ideální poloviny pozemku KN 779/8 /orná půda/ 
o výměře 77 m2 v katastrálním území Koštice

U – 65/2020 – Účetní závěrku ZŠ a MŠ Koštice za rok 2019

U – 66/2020 – Kupní smlouvu č. ULN/107/2019 s Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových na nákup pozemku KN128/5 /orná půda/ o výměře 368 
m 2 v katastrálním území Koštice za cenu 36.700,-Kč



U – 67/2020 – Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
č. 1007/2020/PANO – realizace stavby Koštice, Vojnice p.p.č. 450/1 – vodovod 
pro 3 RD, číslo stavby LN 024 004, úplatně za jednorázovou částku 1.000,-Kč

U – 68/2020 – Obec Koštice zastoupenou starostou Jaroslavem Vlasákem 
opatrovníkem ve věci ½ podílu parcely č. 129/12 v k.ú. Vojničky po zemřelém 
Františku Hilbertovi, bytem Topolčianská 437, 412 01 Litoměřice

    

V Košticích dne 15.5. 2020

Místostarosta obce: Mgr. Vladimír Jaroš      Starosta obce: Jaroslav Vlasák


	Zastupitelstvo obce schvaluje:

