
Usnesení listopad 2015

  

 USNESENÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE

konaného dne 24. 11. 2015

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

U – 107/2015 – doplněný program jednání

U – 108/2015 – ověřovatele zápisu p. Mgr.Petru Karfíkovou a p. Tomáše Vlčka

U – 109/2015 – prodej pozemku  p.č. KN 50/6 /lesní pozemek/ o výměře 472 m2v katastrálním 
území Želevice  /chatová osada V Hájkách/ manželům Ing. Pavlu a Květoslavě Masnicovým, 
bytem Most za cenu 80,-Kč za m2, tedy za celkovou cenu 37.760,-Kč

U – 110/2015 – prodej pozemku  p.č. KN 450/37 /ostatní plocha/ o výměře 46m2v katastrálním 
území Vojnice u Koštic paní Mgr. Lence Hodačové, bytem Louny za cenu 30,-Kč za m2, tedy za 
celkovou cenu 1.380,-Kč

U – 111/2015 – pronájem části obecního pozemku KN 460/46 v katastrálním území Koštice o 
rozloze cca 100m2 /viz mapka/ manželům Ing. Miroslavě a Ing. Miroslavu Jeřichových, bytem 
Most za cenu 100,-Kč ročně s tím, že bude umožněn přes tento pronajatý pozemek přístup 
manželům Radovým do své chaty

U – 112/2015 – pronájem části obecního pozemku KN 482/3 v katastrálním území Koštice o 
rozloze cca 120m2 /viz mapka/ manželům Ing. Miroslavě a Ing. Miroslavu Jeřichových, bytem 
Most za cenu 120,-Kč ročně s tím, že bude umožněn na tomto pronajatém pozemku parkování 
manželům Radovým ze sousední chaty

U – 113/2015 – pronájem pozemku číslo KN 42/10 /trvalý travní porost/ v katastrálním území 
Želevice  panu Josefu Vajdjakovi, bytem Chřibská  za cenu 1.000,-Kč ročně

U – 114/2015 – částku 1.500,-Kč měsíčně za pronájem restaurace v Košticích nájemkyni paní 
Heleně Osúchové  od měsíce prosince 2015.

U – 115/2015 – návrh rozpočtového provizoria obce na rok 2016/viz příloha/

U –116/2015 – částku 132.195,11Kč za tzv. vícepráce při realizaci přístavby ložnice v MŠ 
v Košticích

U – 117/2015 – záměr prodeje pozemku p.č. KN st.242 v katastrálním území Koštice /Dobročka/ o
výměře 34 m2

U – 118/2015 – záměr prodeje pozemku p.č. KN 159/36 v katastrálním území Vojničky o výměře 
37 m2

U – 119/2015 – záměr prodeje pozemku p.č. KN 159/37 v katastrálním území Vojničky o výměře 
176 m2

U – 120/2015 – rozpočtové změny č.3/2015 v hospodaření Obecního úřadu Koštice /viz příloha/

U -  121/2015 – Plán inventur na rok 2015 /viz příloha/

U – 123/2015 – odměnu ředitelce ZŠ a MŠ Koštice /viz příloha/

U –124/2015 – příspěvek ve výši 20.000,-Kč panu Josefu Štěpánovi, bytem Vojničky č.p. 42 na 
pořízení ekologického kotle na tuhá paliv



 

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

 

U – 122/2015 – příspěvek Městu Louny na Lékařskou pohotovostní službu.

 

V Košticích dne 24.11. 2015
 

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