
 

 

 

Zápis ze schůze obecního zastupitelstva v Košíně, 

konané dne 12.12.2013 

 
Začátek jednání: 19.00 

Počet členů OZ: 6 

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

Omluvena: M. Viktorinová 

Zapisovatel: Věra Nováková 

Hosté: H. Krejčová 

 

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 starosty o změnách jízdních řádů – bude změněn odjezd autobusu v 5.50 hod 

na 5.45 hod 

2. Informace starosta o nutnosti změny nájemní smlouvy na zemědělské pozemky na 

smlouvy pachtovní a aktualizace na základě zápisu pozemkové úpravy do KN. 

Zastupitelstvo souhlasí, aby starosta začal jednat o nové pachtovní smlouvě. 

3. Starosta informoval o rozpočtu na rok 2014. Rozpočet byl vyvěšen na úřední desce po 

příslušnou dobu – bez připomínek. 

                  Byl předložen návrh na odsouhlasení rozpočtu na rok 2014. 

Příjmy: 611.000 Kč   Výdaje: 992.000 Kč 

                  Schodek rozpočtu bude uhrazen z přebytku minulých let 

                  Usnesení č. 1 ze dne 12.12.2013 – souhlas s rozpočtem na rok 2014. 

                  Hlasování: 

                                           Ano – 6                        Ne – 0                  zdržel se – 0 

                  Obecní zastupitelstvo souhlasí s rozpočtem na rok 2014 většinou hlasů v tomto       

                  rozsahu: 

Příjmy: 611.000 Kč   Výdaje: 992.000Kč 

                  Schodek rozpočtu bude uhrazen z přebytku minulých let 

4. Návrh na směnu pozemků s p. Slámovou a Obcí Košín. Jedná se o směnu parcely č.     

KN 70/5 ve vl. Obce Košín – 24 m
2
 a parcely číslo  6/16 o výměře 14 m

2
 ve vlastnictví 

p. Slámové. Cílem je vypořádání vlastnictví pod komunikací. Směna bude bez 

vzájemného doplácení. 

Byl předložen návrh na výše uvedenou směnu. 

Usnesení č. 2 ze dne 12.12.2013 – souhlas se směnou parcel 

   Hlasování: 

                          Ano – 6                         Ne – 0                  zdržel se – 0 



      Obecní zastupitelstvo souhlasí se směnou výše uvedených parcel směnu parcely č.     

KN 70/5 ve vlastnictví Obce Košín – 24 m
2
 a parcely číslo  6/16 o výměře 14 m

2
 ve 

vlastnictví p. Slámové. Směna bude bez vzájemného doplácení. 

5. Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 13 

 

 

   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 16.1.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


