
   USNESENÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE
konaného dne 8.9. 2021

Zastupitelstvo obce schvaluje:

U –50/2021 – doplněný program jednání zastupitelstva obce

U – 51/2021 – zapisovatelem zápisu pana Mgr. Vladimíra Jaroše a ověřovateli 
zápisu paní Ing. Jiřinu Novákovou a pana Tomáše Vlčka

U – 52/2021 – Rozpočtové opatření číslo 5/2021 v Rozpočtu Obce Koštice /viz 
příloha k nahlédnutí na OU/

U – 53/2021 – pronájem částí pozemků KN 975/1 a KN 460/1 v katastrální 
území Koštice /Dobročka/ o rozměrech 2 x 15 m / 30 m2 /za cenu 2,-Kč za m2, 
tady za cenu 60,-Kč ročně paní Zděnce Zetkové za účelem zřízení parkovacího 
místa k chatě č. 22

U – 54/2021 – pronájem části pozemku KN 39/5 v katastrální území Vojničky o 
výměře 400 m2 vedle domu č.p. 56 panu Zdeňkovi Peterkovi za cenu 2,-Kč za 
m2, tady za cenu 800,-Kč ročně

U – 55/2021 – pronájem části pozemku KN 32/10 v katastrální území Vojničky o
výměře 150 m2 za domem č.p. 28 paní Aleně Kršňové za cenu 2,-Kč za m2, tady 
za cenu 300,-Kč ročně

U – 56/2021 – prodej pozemku KN 39/20 o rozměrech 1473m2 /ostatní plocha/ 
v katastrální území Vojničky panu Tomáši Vlčkovi za cenu 302,-Kč za m2, tady za 
cenu 444.846,-Kč 

U – 57/2021 – prodej pozemku KN 71/17 v katastrální území Želevice /V 
Hájkách/ o výměře 317 m2 /lesní pozemek/ paní Jitce Chludilové za cenu 207,-
Kč za m2, tady za cenu 65.619,-Kč

U – 58/2021 – záměr pronájmu části pozemku KN 976/2 v katastrální území 
Koštice /Dobročka/ o výměře cca 30 m2 za účelem zřízení parkovacího místa 
/žadatelé manželé Helmerovi/



U – 59/2021 – záměr pronájmu části pozemku KN 450/1 v katastrální území 
Vojnice u Koštic o výměře cca 308 m2 za účelem kultivace sousedního pozemku 
u domu žadatelky /žadatelka Adéla Krejčová/

U – 60/2021 – záměr pronájmu části pozemku KN 32/10 v katastrální území 
Vojničky o výměře 150 m2 za účelem opravy přítoku k rybníku žadatele /žadatel 
pan Pavel Růdl starší/, ale až žadatel doloží povolení Povodí Ohře

U – 62/2021 – záměr prodeje pozemku KN 32/12 /ostatní plocha/ v katastrální 
území Vojničky o výměře 34 m2 za účelem opravy přítoku k rybníku žadatele 
/žadatel pan Pavel Růdl starší/, ale až žadatel doloží povolení Povodí Ohře.

U – 63/2021 – záměr prodeje pozemku KN 450/39 o výměře 390 m2 /ostatní 
plocha/ v katastrální území Vojnice u Koštic za účelem scelení sousedních 
pozemků /žadatelka p. Potiska/

U – 64/2021 – záměr prodeje pozemku KN 450/40 o výměře 10 m2 /ostatní 
plocha/ v katastrální území Vojnice u Koštic za účelem scelení sousedních 
pozemků /žadatelka p. Potiska/

U – 65/2021 – příspěvek ve výši 120,-Kč na každého člena z obce pro Svaz 
tělesně postižených v ČR, z.s., místní organizace Libochovice 

U – 66/2021 – příspěvek ve výši 60.000,-Kč pro paní Adélu Krejčovou na 
rozšíření vodovodního řádu v obci Vojnice na parcele KN 450/1

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

U – 61/2021 –záměr pronájmu části pozemku KN 32/1 v katastrální území 
/žadatel Daniel Krupka/ 

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