Usnesení zastupitelstva - duben 2013

USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE
konaného dne 29.4. 2013
Zastupitelstvo obce schvaluje:

U –40/2013 - doplněný program jednání
U – 41/2013 - ověřovatele zápisu p. Ing. Jiřinu Novákovou a p. Vlastimila Chaloupku
U – 42/2013 - návrh prodeje části pozemku KN /druh/ v KÚ Koštice /chatová osada Dobročka cca
o rozloze cca 700 m2/probíhá zaměření pozemku
U – 43/2013 - prodej pozemku KN 270/1 /ostatní plocha/ v KÚ Želevice o rozloze 435
m2manželům Radkovi a Lence Jiráskovým, bytem Koštice , za cenu 30,-Kč/m 2, tj. za celkovou
cenu 13.050,-Kč
U – 44/2013 - prodej pozemku KN st. 38 /zastavěná plocha a nádvoří/ v KÚ Želevice o rozloze 42
m2 manželům Radkovi a Lence Jiráskovým, bytem Koštice, za cenu 30,-Kč/m 2, tj. za celkovou
cenu 1.260,-Kč
U – 45/2013 - prodej ideální poloviny pozemku KN st. 49 o celkové výměře 151m 2/zastavěná
plocha a nádvoří/ v KÚ Želevice /chatová osada Hájky/, tedy část o výměře 75,5 m 2 paní Daně
Žvachtové, bytem Teplice- Trnovany a paní Lence Jelonkové, bytem Telice - Trnovany, druhou
ideální polovinu tohoto pozemku o výměře 75,5 m2 za cenu 60,-Kč/m2, tj. za celkovou cenu 9060,Kč, tedy za cenu 4.530,-Kč pro každou z kupujících
U – 46/2013 - předložený návrh znění zápisu do kroniky obce za rok 2012
U – 47/2013 - odměnu kronikářce paní Mgr. Petře Karfíkové ve výši 14.000,-Kč hrubého za vedení
kroniky obce v roce 2012
U – 48/2013 - přijmutí peněžního daru ve výši 23.000,-Kč pro ZŠ a MŠ Koštice od firmy
Českomoravské informační systémy, Pražská 238, 250 66 Zdiby, který bude použit ke splacení
části vyměřeného odvodu a penále Finančnímu úřadu v Ústí nad Labem k projektu „Učím se
v Košticích moderně“
U – 49/2013 - delegování pana Vladimíra Jaroše na Valnou hromadu Severočeské vodárenské
společnosti a.s., která se koná dne 13.6.2013 v Teplicích
U – 50/2013 - použití fondu rezerv ZŠ a MŠ Koštice ve výši 46.882,-Kč na splacení části
vyměřeného odvodu a penále Finančnímu úřadu v Ústí nad Labem k projektu „Učím se
v Košticích moderně“
U – 51/2013 - přiznání příplatku osobního ohodnocení ve výši 2.500,-Kč ředitelce ZŠ a MŠ
Koštice p. Yvetě Veselé na dobu od dubna do června 2013 včetně a současně ukládá p ředitelce
provést rozdělení příplatku osobního ohodnocení dalším zaměstnancům školy dle jejího uvážení
V Košticích dne 29.4. 2013
Místostarosta obce: Mgr. Vladimír Jaroš

Starosta obce: Jaroslav Vlasák

