Usnesení zastupitelstva březen 2017

USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE
konaného dne 1.3. 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje:

U – 13/2017 – doplněný program jednání
U – 14/2017 – zapisovatelem zápisu pana Mgr. Vladimíra Jaroše
U –15/2017 – ověřovateli zápisu p. Jiřího Hence a p. Tomáše Vlčka
U – 16/2017 – schvaluje v souladu s dokumentací projektu Kanalizace a ČOV Koštice, Želevice,
že Obec Koštice bude provozovatelem 23 domovních čerpacích stanic /součástí je i přívodní kabel
NN k čerpadlu/ a bude zajišťovat jejich údržbu v souladu s požadavky provozního řádu. Připojení
jednotlivých čerpadel na domácí síť NN /před měřící zařízení distributora – skupiny ČEZ/ a
náklady na elektrickou energii si zajistí a ponesou jednotliví majitelé nemovitostí s tím, že jim je
Obec Koštice následně proplatí
U – 17/2017 Zastupitelstvo obce Koštice projednalo návrh „Opatření obecné povahy č.1/2017“,
kterým se vydává změna č.1 Územního plánu Koštice, zpracovaný Ing. Petrem Laubem a
souhlasí s vyhodnocením výsledků projednání změny.
Zastupitelstvo obce Koštice vydává, jako orgán příslušný podle § 6 odst. 5 písm.c)
Zákona č. 183/2006 Sb.(stavební zákon), ve znění pozdějších právních předpisů
a po ověření, že změna č.1 územního plánu Koštice není v rozporu s Politikou
územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č.1 z roku 2015, se
Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje a se stanovisky dotčených orgánů,
Změnu č.1 územního plánu Koštice formou „Opatření obecné povahyč.1/2017“
U –18/2017 – navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Koštice v roce 2017 o 50.000,-Kč na výmalbu budovy
školy
U – 19/2017 – příspěvek ve výši 72.000,-Kč pro TJ Sokol Koštice z.s. na činnost v roce 2017
U – 20/2017 – poskytnutí finančního daru ve výši 1.500,-Kč Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska, Okresní sdružení hasičů – Louny na činnost spojenou s prací s dětmi a mládeží
U – 21/2017 – podání nabídky na opravu podlahy v Kulturním domě v Košticích
U – 22/2017 – žádosti o podání cenové nabídky na zbudování zpevněné plochy a přístřešku před
kabinami TJ
U – 23/2017 – poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,-Kč panu Zdeňku Hencovi a panu Petru
Marešovi za údržbu techniky SDH Koštice a za renovaci historické hasičské stříkačky
V Košticích dne 1.3. 2017
Místostarosta obce: Mgr. Vladimír Jaroš

Starosta obce: Jaroslav Vlasák

