
			Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva v Košíně,
				            konané dne 15.3.2006.
						č.j. 4/2006




Začátek jednání : 19 00 hod.
Počet členů  OZ : 7

Přítomni:  Turek Jan, Slámová Z.,Krejčí Jaroslav, Mindlová  H.,Turek Josef,
                   Matyš Frant. Matyš Luboš												

Hosté : Krejčová Hana,Buzek Stanislav

zapisovatel  : Slámová  Zdenka


       1.  Zahájení                                                  
       2.  Kontrola usnesení
3.  Vlastní program
4.  Různé
5.  Usnesení
 6.  Závěr


1..Zahájení.                                                                                                                           Schůzi zahájil starosta Jan Turek. Jsou přítomni všichni členové zastupitelstva, zasedání je usnášeníschopné
     2.  Kontrola usnesení.
    Usnesení z minulé schůze, která se konala 14.2.2006 jsou plněna.Zápis byl ověřen a vyložen k nahlédnutí, nebyly proti němu podány námitky proto se pokládá za schválený.

3.Program.
Hlavním bodem programu byla kontrola stavebních oprav na budově Obecního zastupitelstva.Všichni zastupitelé si prohlédli objekt ,p. Slámová předložila nabídky firem na nová okna. V nabídce byla okna plastová od dvou výrobců,okna dřevěná a eurookna, s ohledem na nevhodnost výběru plastových oken a s ohledem na cenu byla vybrána okna euro od fy. Kralert v ceně 6 500,- za jedno
Hlasování : pro 7,proti 0,zdržel se 0
Usnesení č3 a) výběr oken Euro byl schválen











Projednání příspěvku  pro SMOOT ve výši 500,- Kč na r. 2006
a příspěvku na školní docházku v Táboře a Sezimově Ústí ve výši 12 500,-Kč a 6 000,- Kč.
Hlasování : Pro 7,proti 0, zdržel se 0
Usnesení č 3b) příspěvky budou uhrazeny

Projednání dotační smlouvy na městské autobusy na rok 2006, výše příspěvku je 64 973,- Kč
Hlasování . pro 6,proti 1, zdržel se 0
Usnesení č 3 c) dotace na městské autobusy je odsouhlasena.

4. Různé.
dne 14.2.2006 proběhl audit hospodařen, drobné nedostatky budou do 31.5.2006 odstraněny
byla vyřízena služebnost na cestě 6/6, odesláno na KÚ České Budějovice, po nabytí právní moci pozemkových úprav bude služebnost zrušena.
Bude provedena poslední  úhrada  zimní údržby vozovek v obci
Finanční a Kontrolní výbor provedou své zasedání do 31.5.2006


   5. Diskuse.

   6. Závěr.
    Body programu byly vyčerpány, starosta poděkoval za účast a jednání ukončil.
    Skončeno 21 30









…………………………………                     ………………………………..

    ověřovatelé:                                                      starosta Jan Turek


