
 

     

 USNESENÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE
konaného dne 23.10. 2019

Zastupitelstvo obce schvaluje:
U – 90/2019 – doplněný program jednání zastupitelstva obce

U – 91/2019 – zapisovatelem zápisu pana Mgr. Vladimíra Jaroše

U – 92/2019 – ověřovateli zápisu p. Ing. Jiřinu Novákovou a p. Ing. Petra 
Burdycha

U – 93/2019 – Rozpočtové opatření číslo 7/2019 v rozpočtu Obce Koštice /viz 
příloha/

U – 94/2019 – nákup čtvrtinového podílu pozemku KN 42/11 /trvalý travní 
porost/ o výměře 865 m2 v katastrálním území Želevice od spolumajitele Ing. 
Václava Gráfa, bytem Želevice 5, 440 01 Louny za cenu 10.000,-Kč

U – 95/2019 – nákup čtvrtinového podílu pozemku KN 42/11 /trvalý travní 
porost/ o výměře 865 m2 v katastrálním území Želevice od spolumajitelky 
Ludmily Gráfové, bytem Dubany 85, 410 02 Libochovice za cenu 10.000,-Kč

U – 96/2019 – nákup čtvrtinového podílu pozemku KN 42/11 /trvalý travní 
porost/ o výměře 865 m2 v katastrálním území Želevice od spolumajitelky Mgr. 
Ludmily Studenkové, bytem Arménská 502/3, Bohunice, 625 00 Brno za cenu 
10.000,-Kč

U – 97/2019 – nákup čtvrtinového podílu pozemku KN 42/11 /trvalý travní 
porost/ o výměře 865 m2 v katastrálním území Želevice od spolumajitelky 
Václavy Suché, bytem Skyřická 108, Velebudice, 434 01 Most za cenu 10.000 Kč

U – 98/2019 – nákup pozemku KN 128/5 /orná/o výměře 368 m2 v katastrálním
území Koštice od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha za cenu 36.700,-Kč



U  –  99/2019 –  zrušení  výběrového  řízení  na  veřejnou  zakázku  na  služby
s názvem  „TDS  a  BOZP  na  akci  „Koštice,  Želevice  –  kanalizace  a  ČOV“  a
současně  schvaluje  vyhlášení  nového  výběrového  řízení  na  uvedenou  akci
s pozměněnými zadávacími podmínkami

U  –  100/2019 –  pověření  starosty  k přípravě  žádosti  o  dotaci  na  zřízení
komunitního centra v kulturním domě v Košticích

U – 101/2019 – jednotnou cenu 2.000,- Kč  za prodej projektové dokumentace 
neveřejných částí domovních přípojek k hlavnímu kanalizačnímu řádu 
občanům, s tím, že zbytek doplatí obec jako motivační příspěvek občanům za 
připojení

V Košticích dne 23.10. 2019

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