
    USNESENÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE
konaného dne 23.8. 2022

Zastupitelstvo obce schvaluje:

U – 61/2022 – program jednání zastupitelstva obce

U – 62/82022 – zapisovatelem zápisu pana Mgr. Vladimíra Jaroše 

U – 63/2022 – ověřovateli zápisu pana Ing. Petra Burdycha a p. Bc. Jiřího 
Zahrádku

U – 64 /2022 – Rozpočtové opatření číslo 4/2022 v Rozpočtu Obce Koštice /viz 
příloha k nahlédnutí na OU/

U – 65/2022 – rozdělení obecních pozemků u mostu v Želevicích na parcely o 
cca 600 m2 a pronajímat je zájemcům za cenu 400,-Kč měsíčně, tj. za cenu 
4.800,-Kč ročně k rekreačním účelům

U – 66/2022 – pronájem části pozemku KN 253 o výměře cca 280 m2 /ostatní 
plocha/v katastrálním území Vojničky T. Peterkovi za cenu 2,-Kč za m2 ročně, 
tedy za celkovou cenu 560,-Kč ročně

U – 67/2022 – zrušení usnesení U-33/2022 zastupitelstva obce Koštice

U – 68/2022 – záměr prodeje pozemku KN 271/14 /ostatní plocha/ o výměře 
140 m2 v katastrálním území Vojničky

U –69/2022 – prodej pozemku KN 960/28 o výměře 35 m2 /ostatní plocha/ 
v katastrálním území Koštice manželům J. Vlasákovi a A. Skalské za cenu v místě
obvyklou, tj. za cenu 200,-Kč za m2, tedy za celkovou cenu 7.000,-Kč

U – 70/2022 – prodej pozemku KN 189/40 o výměře 111 m2 /ostatní plocha/ v 
katastrálním území Koštice panu Ing. T. Fröhlichovi za cenu v místě obvyklou, tj.
za cenu 200,-Kč za m2, tedy za celkovou cenu 22.200,-Kč



U – 71/2022 – prodej pozemku KN 159/40 /ostatní plocha, neplodná půda/ o 
výměře 97 m2 v katastrálním území Vojničky panu M. Holubovi za cenu 4,-Kč za 
m2, tedy za celkovou cenu 388,-Kč

U – 72/2022 – příspěvek ve výši 20.000,-Kč paní J. Srbové na pořízení 
ekologického vytápění

U  –  73/2022 – prodej  hasičského  automobilu  Avia  za  cenu  15.000,-Kč  za
předpokladu jeho prodeje hasičskému sboru jiné obce

V Košticích dne 23.8. 2022

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