
 

 

 

Zápis ze schůze obecního zastupitelstva v Košíně, 

konané dne 7.4.2011 

 
Začátek jednání: 19,00 

Počet členů OZ: 6 

Přítomni: ing. D. Mišík, P. Bratránek, J. Krejčí, J. Turek, , L. Burian 

Omluvena: V. Nováková 

 

 

 

Zapisovatel: M. Viktorinová 

 

Program: 1. Zahájení 

  2. Kontrola usnesení 

  3. Vlastní program 

  4. Různé 

  5. Usnesení 

  6. Závěr 

 

1.Zahájení 

 

Schůzi zahájil starosta ing. D. Mišík. Přítomni všichni členové zastupitelstva, zasedání 

je usnášení schopné. 

 

1) Pronájem a prodej obecních pozemků. 

a) Pronájem obec. pozemku č. 399/4 o výměře 168 m
2
 za úhradu 5,- Kč/m

2
/rok, p. 

M. Pětileté. Smlouva bude navržena na jeden rok. 

b) Prodej obec. pozemku KN 399/2 o výměře 22 m
2
 za úhradu 150,- Kč/m

2
,  

p. M. Čamrové. 

c) Prodej  obec. pozemku KN 399/3 o výměře 195 m
2
 za úhradu 100,- Kč/m

2
,  

p. J. Vackové. 

d) Prodej obec. pozemku KN 305 o výměře 1185 m
2
 za úhradu 100,- Kč/m

2
,  

p. M. Šrámkové. 

 

 

            

           Usnesení č. 1 ze dne 7.4.2011 – schválení pronájmu ob. pozemku p. M. Pětileté. 

           Hlasování:   pro – 6                   proti – 0                       zdržel se – 0 

            

           Obecní zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy a pověřuje starostu uzavřít smlouvu na   

           pronájem pozemku KN č.399/4 pro k.ú. Košín   

 

           Usnesení č. 2 ze dne 7.4.2011 – schválení prodeje ob. pozemku p. M. Čamrové 

           Hlasování:  pro – 6                  proti – 0                       zdržel se – 0 

 

           Obecní zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy a pověřuje starostu uzavřít smlouvu na   

           prodej pozemku KN č.399/2 pro k.ú. Košín. 



 

 

           Usnesení č. 3 ze dne 7.4.2011 – schválení prodeje ob. pozemku p. Vackové 

           Hlasování:  pro – 6                  proti – 0                       zdržel se – 0 

 

           Obecní zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy a pověřuje starostu uzavřít smlouvu na   

           prodej pozemku KN č.399/2 pro k.ú. Košín. 

 

          Usnesení č. 4 ze dne 7.4.2011 – schválení prodeje ob. pozemku pí. Šrámkové                    

           Hlasování:  pro – 6                  proti – 0                       zdržel se – 0 

 

          Obecní zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy a pověřuje starostu uzavřít smlouvu na   

           prodej pozemku KN č. 305 pro k.ú. Košín. 

 

2) Schválení závěrečného účtu za rok 2010. 

Starosta seznámil s výsledkem hospodaření za rok 2010. Obec Košín hospodařila 

s přebytkem 252.667,48 Kč. 

              

             Usnesení č. 5 ze dne 7.4.2011 – zastupitelstvo bere na vědomí  výsledek hospodaření  

             za rok 2010 

              Hlasování:  pro – 6                  proti – 0                       zdržel se – 0 

 

3) Starosta informoval o přidělení dotace na výstavbu nové autobusové čekárny a 

osvětlení 

4) Starosta informoval o zaplacení poloviny částky za provoz MHD v obci Košín – 

částka činí  33.000 Kč.  

5) Paní Smayrové byla zaslána další výzva k úhradě popelnic za uplynulé tři roky. 

6) Pí. Viktorinová provedla samotěžbu dřeva – kontrolu provedl p. Turek 

7) Starosta informoval o řešení pozemku státu v zahradě manželů Peckových 

8) Starosta informoval o návrhu řešení dopravní situace v obci Košín – jednání 

s vlastníky p. Matyšem, pí. Matyšovou a pí. Hrdinkovou 

9) Starosta informoval o řešení nelegální skládky na území obce Košín 

10) Zastupitelstvo bere na vědomí předložená rozpočtová opatření.  

11) Starosta informoval o podání žádosti o dotaci na výsadbu liniové zeleně 

             Usnesení č. 6 ze dne 7.4.2011 – schválení podání žádosti o dotaci na výsadbu liniové   

             zeleně 

              Hlasování:  pro – 6                  proti – 0                       zdržel se – 0 

12)  Zastupitelstvo provedlo kontrolu kroniky vedené pí. Krejčovou 

 

             Usnesení č. 7 ze dne 7.4.2011 – schválení výplaty částky 3000,-Kč za vedení kroniky    

             pí. Krejčové   

             Hlasování:  pro – 6                  proti – 0                       zdržel se – 0 

 

13)  30. dubna bude provedena schůze DHS Košín s úklidem hasičárny. Bude projednána  

 budoucnost DHS Košín 

    

14) P. Bratránek zabezpečí cenové návrhy na postavení přístřešku u ohniště 

 

15)  Starosta podal informaci o vyhotovení smlouvy na věcné břemeno na vedení 

kanalizace vybudované v roce 2004 po soukromých pozemcích. 



 

16)  Byl projednán další postup v otázce územního plánu . 

 

            Usnesení č. 8 ze dne 7.4.2011 – zastupitelstvo dalo souhlas se zahájením prací na            

             územním plánu pověřuje starostu Ing. Davida Mišíka jako kontaktní osobu za obec    

             Košín   

             Hlasování:  pro – 6                  proti – 0                       zdržel se – 0 

 

 

Všechny body programu byly vyčerpány. Starosta poděkoval za účast na jednání a schůze 

byla ukončena v 20.55 hod. 

Zápis byl přečten a odsouhlasen. 


