
   USNESENÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE
konaného dne 15.12. 2021

Zastupitelstvo obce schvaluje:

U – 94/2021 – doplněný program jednání zastupitelstva obce

U – 95/2021 – zapisovatelem zápisu paní Ing. Jiřinu Novákovou 

U – 96/2021 – ověřovateli zápisu pana Ing. Petra Burdycha a pana Jiřího Hence

U – 97/2021 – Rozpočtové opatření číslo 8/2021 v Rozpočtu Obce Koštice /viz 
příloha k nahlédnutí na OU/

U – 98/2021 – pronájem části pozemku KN 460/2 v katastrální území Koštice 
/Dobročka/ /ostatní plocha/ o výměře 228 m2 panu Jindřichu Korfovi za cenu 
2,-Kč za m2, tedy za celkovou cenu 456,-Kč ročně

U – 99/2021 – pronájem části pozemku KN 253 v katastrální území Vojničky 
/ostatní plocha/ o výměře 303 m2 panu Tomáši Peterkovi za cenu 2,-Kč za m2, 
tedy za celkovou cenu 606,-Kč ročně

U – 100/2021 – pronájem části pozemku KN 269/2 v katastrální území 
Vojničky /ostatní plocha/ o výměře 52 m2 panu Tomáši Peterkovi za cenu 2,-Kč 
za m2, tedy za celkovou cenu 104,-Kč ročně

U – 101/2021 – pronájem části pozemku KN 251/8 v katastrální území Vojničky 
o výměře 45 m2. panu Tomáši Peterkovi za cenu 2,-Kč za m2, tedy za celkovou 
cenu 90,-Kč ročně

U – 102/2021 – zrušení záměru pronájmu části pozemku KN 98/2 v katastrální 
území Želevice /Hájka/ /lesní pozemek/o výměře o výměře 10 m2

U – 103/2021 – zrušení záměru pronájmu části pozemku KN 424/1 v katastrální 
území Želevice /Hájka/ /ostatní plocha/ o výměře o výměře 15 m2

U – 104/2021 – prodej pozemku KN 39/19 o výměře 412 m2 /ostatní plocha/ 
v katastrální území Vojničky panu Zděnku Peterkovi, bytem Vojničky č.p.24 za 
cenu 302,-Kč za m2 stanovenou znaleckým posudkem, tedy za celkovou cenu 
124.424,-Kč



U – 105/2021 – rozpočet Obce Koštice na rok 2022 /viz příloha k nahlédnutí na 
OU/

U – 106/2021 – Obecně závaznou vyhlášku číslo 1/2021, kterou se stanoví 
obecní systém odpadového hospodářství

U – 107/2021 – záměr prodeje části pozemku KN 251/1 v katastrálním území 
Vojničky /ostatní plocha/ označeného písmenem a o výměře 42 m2

U – 108/2021 –   příspěvek ve výši 15.000,-Kč pro spolek VOŽEKOVO sdružení 
na činnost v roce 2022

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