
 

 

 

Zápis ze schůze obecního zastupitelstva v Košíně, 

konané dne 21.11.2013 

 
Začátek jednání: 19.00 

Počet členů OZ: 7 

Přítomni: ing. D. Mišík, P. Bratránek, J. Turek, M. Viktorinová V. Nováková, L. Burian. J.       

Krejčí 

Zapisovatel: Věra Nováková 

Hosté: H. Krejčová, J. Matyšová, M. Mindl, M. Mindl, J. Dusík 

 

Program: 1. Zahájení 

  2. Kontrola usnesení 

  3. Vlastní program 

  4. Různé 

  5. Usnesení 

  6. Závěr 

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

usnášení schopné. 

1. Informace p. Mindla o výlovu hasičské nádrže – při výlovu bylo zjištěno, že cca 50% 

ryb oproti násadě zmizelo. OZ podalo návrh na zákaz výlovu ryb z nádrže. 

Usnesení č. 1, ze dne 21.11.2013 na zákaz výlovu ryb z nádrže. 

Hlasování: 

                  Ano – 7                         ne – 0                         zdržel se – 0 

Obecní zastupitelstvo souhlasí se všemi hlasy s vydáním zákazu výlovu ryb z nádrže. 

2. Starosta podal informaci o výkupu pozemků pod komunikacemi obce na základě zápisu 

pozemkové úpravy do katastru nemovitostí  – bude proveden výkup parcel  KN 722/4 

(Laufer, Kunovská), KN 725/2 (Matyšová, Hrdinková), KN 728/2(Sochůrková), KN 

731/2 (JUDr. Borkovec), KN 240/9 (Wurm, Zemanová). Cílem je majetkové 

vypořádání komunikací.   

      Usnesení č. 2, ze dne 21.11.2013 o provedení výkupu pozemků pod komunikacemi 

Hlasování: 

                 Ano – 7                         ne – 0                            zdržel se – 0 

Zastupitelstvo souhlasí všemi hlasy s provedením výkup parcel  KN 722/4 (Laufer, 

Kunovská), KN 725/2 (Matyšová, Hrdinková), KN 728/2(Sochůrková), KN 731/2 

(JUDr. Borkovec), KN 240/9 (Wurm, Zemanová) do vlastnictví Obce Košín. 

3. Podána informace starosty o zápisu  pozemkové úpravy do KN dne 15.11.2013, Obec 

vlastní pozemky KN 353/2 a KN 361/2, dnes k.ú. Náchod, Obec Tábor, dříve k.ú. 

Košín. – starosta požádá Město Tábor o navrácení historických území obci Košín 

      Usnesení č. 3, ze dne 21.11.2013 o navrácení historických území obci Košín     

      Hlasování: 

                 Ano – 7                         ne – 0                            zdržel se – 0 

Zastupitelstvo souhlasí všemi hlasy s podáním žádosti Městu Tábor o navrácení 

historických území obci Košín  



4. Starosta informoval o návrhu rozpočtu na rok 2014. Rozpočet byl navržen jako 

schodkový – nejsou do něj započteny dotace, o které bude požádáno  příští rok.  

Předpokládané dotace na rok 2014: 

a) osvětlení na nových komunikacích – návrh na dotaci podán do 31.12.2013. 

b) výstavba komunikace Příčná - návrh na dotaci podán do 31.12.2013. 

Příjmy: 611.000 Kč   Výdaje: 992.000Kč 

Schodek rozpočtu bude uhrazen z přebytku minulých let. 

      Usnesení č. 4, ze dne 21.11.2013 o návrhu rozpočtu pro rok 2014 

      Hlasování: 

                 Ano – 7                         ne – 0                            zdržel se – 0 

Zastupitelstvo souhlasí s návrhem rozpočtu na rok 2014 a pověřuje starostu vystavit 

návrh rozpočtu po dobu 15 dnů na úřední desce Obce Košín. 

 

            5.  Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové změny č. 11 a 12 

6. Mikulášské balíčky pro děti – budou zakoupeny balíčky v hodnotě cca 80,- Kč. 

Adventní program – bude zveřejněn v pozvánce. 

 

 

 

 

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

 schůze byla ukončena ve 20.00 hod. 

   Zápis byl přečten a odsouhlasen. 

   Příští schůze bude 12.12.2013 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


