Usnesení zastupitelstva 6/2008

USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE
ze dne 17. 6. 2008
Bere na vědomí:
projektový tým na přípravu a realizaci pro ROP – Severozápad s názvem projektu: „Realizace
rozvojové strategie Obce Koštice – etapa I“ ve složení:
·
ing. Jan Bittner – vedoucí projektového týmu
·
ing. Emil Machálek, CSc. – projektový a finanční manažer
·
Jaroslav Vlasák – projektový manažer
·
Klára Slunečková – asistentka vedoucího projektového týmu
·
Veronika Kulichová – účetní projektu
nabídku firmy Len – servis s.r.o. na vyčištění a monitoring kanalizace v obci a pověřuje starostu
zajištěním akce
Schvaluje :
rozvojovou strategii obce Koštice na rok 2008-2013
zajištění financování projektu z ROP – SZ s názvem : „ Realizace rozvojové strategie obce
Koštice – etapa I.“ ve výši celkových nákladů 10 421 550,-Kč, souhlasí s financováním tohoto
projektu ve výši 7,5% spoluúčasti, tj. 781 616,- Kč a zároveň souhlasí se zajištěním
předfinancováním celého projektu v částce 10 421 550,-Kč .
nákup nového křovinořezu v ceně 18 500,-Kč
nákup PC a dataprojektoru v ceně 28 000,- Kč
návrh na zpracování nového územního plánu obce a pověřuje starostu podepsáním smlouvy o
dílo
spoluúčast obce na financování projektu „ Přechodné úložiště tříděného odpadu“ ve výši
120 000,spoluúčast obce na financování projektu „ Změna knihovnického systému LANius na systém
Clavius ve výši 14 994,- Kč
nákup dopravního požárního automobilu značky Tatra 148 CAS 32, SPZ LT 6693 za cenu
35 000,- Kč
záměr prodeje pozemku manželům Berkovým, v katastrálním území Vojnice u Koštic p.č. 65/6orná půda o rozloze 401m2
prodej pozemku slečně Lucii Hellerová, v katastrálním území Želevice, p.č. st.111 o výměře
182m2, p.č.270/12 ostatní plocha o výměře 573m2 a p.č. 270/17 ost, plocha o výměře 48m2 za cenu
převodu, tj. 996,- Kč
prodej pozemku panu Tomáši Vlčkovi, v katastrálním území Želevice p.č. 270/19 ostatní ploch
a o výměře 977m2 za cenu 20,-Kč/m2, tj. 19 540,- Kč
pronájem části pozemku panu Vilému Berkovi, v katastrálním území Vojnice u Koštic, p.č. 30/1
o rozloze 30m2 ( sousedícího s pozemkem pana Berky)
V Košticích dne 25.6. 2008
Starosta obce: Jaroslav Vlasák
Místostarosta obce: Mgr. Vladimír Jaroš

