OBECNÍ ÚŘAD KOZOJEDY
Kozojedy 40, pošta Kostelec nad Černými lesy, PSČ 281 63, okres Praha -východ; telefon 321 677 114
bankovní spojení KB Kolín – č.ú. 6626-151/0100, IČO 00235491,
info@obeckozojedy.cz, obec.kozojedy@volny.cz , www.obeckozojedy.cz ,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dne : 14.7.2010
Usnesení č.3
ze zasedání zastupitelstva obce Kozojedy konaného dne 14.7.2010
Zastupitelstvo ruší:
1. bod č.2, z usnesení č.2/2010, týkající se prodeje pozemku a nahrazuje ho bodem č. 1/ tohoto
usnesení č. 3
2. bod č. 7 , usnesení č. 2/2010,týkajícího se prodeje pozemku a nahrazuje ho bodem č. 2/
tohoto usnesení č. 3/2010
3. bod č. 8, usnesení č. 2/2010, týkajícího se prodeje pozemku a nahrazuje ho bodem č. 3/
tohoto usnesení č.3/2010
Zastupitelstvo schvaluje:
1.prodej pozemku dle úřední desky p.č.339/38 o velikosti 375 m2 a p.č. 342 – stavební o velikosti 34
m2 za celkovou cenu 102 250,- Kč ing. Monice Klepišové, Brechtova 779, 149 00 Praha 4
2. prodej pozemku dle úřední desky p.č. 339/37 o velikosti 339 m2 a p.č. 341 – stavební o velikosti
34 m2 za celkovou cenu 74 600,- Kč manželům Petře a Radkovi Bednaříkovým, bytem Nušlova
2295/55, 150 00 Praha 5
3.Prodej pozemku dle úřední desky p.č. 963/37 o velikosti 181 m2 a p.č. 232 – stavební o velikosti
25 m2 za celkovou cenu 42 200,- Kč paní Lucii Volšičkové, Tusarova 13, 170 00 Praha 7
4.Prodej pozemku dle úřední desky p.č. 993/93 o velikosti 734 m2 a p.č. 283 – stavební o velikosti
28 m2 za celkovou cenu 228 600,- Kč panu Karlu Turečkovi , Taškentská 1416, 101 00 Praha 10 Vršovice
5.Rozpočtové opatření obce Kozojedy č. 1 – navýšení příjmové části rozpočtu o 1 milion Kč
z prodeje pozemků , dále pak o 200,- tisíc za vyšší výběr poplatku za zhodnocení pozemku a o
náklady voleb. Veškeré takto nabyté finanční prostředky jsou zařazeny na rozšíření ČOV – příloha
6.postup rozšíření ČOV se začátkem prací v srpnu až září 2010 s tím, že v případě nedostatku
finančních prostředků sjedná vedení obce se zhotovitelskou firmou, která vyhrála veřejnou soutěž na
rozšíření ČOV splátkový kalendář
7. Schvaluje počet členů zastupitelstva pro volební období 2010 – 2014 na počet 9 členů
Zastupitelstvo ukládá:
Starostce obce zahájení prací na rošíření ČOV
Zatupitelstvo pověřuje starostku:
Podpisem smluv uvedených v bodě 1-4 .
Dne 14.7.2010 ověřili:

