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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dne : 15.6.2011
Usnesení č.3 ze zasedání zastupitelstva obce Kozojedy konaného dne 15.6.2011

Zastupitelstvo schvaluje:
1. Závěrečný účet obce za rok 2010 a to „ bez výhrad „
2. Prodej pozemku dle úřední desky p.č. 1006/24 v k.ú. Kozojedy o velikosti 217 m2
Manželům Františku a Jitce Novákovým, bytem Kozojedy č.p. 79 cenu 200,- Kč m2 to je
za celkovou cenu 43 400,- Kč
3. Koupi pozemku dle úřední desky p.č. 44 v k.ú. Kozojedy o velikosti 91 m2 od manželů
Františka a Jitky Novákových o velikosti 91 m2 za 200,- Kč /m2 to je za celkovou cenu
18 200,- Kč
4. Vyvolávací cenu prodeje pozemku dobrovolnou dražbou p.č. 339/41 a 345 částkou 400 ,Kč / m2.
5. Cenu prodeje pozemků na lesní půdě , výhradně pod stavbami odpovídající skutečně
zastavěné ploše a zapsané tak v katastru nemovitostí a to ve výši 1000.,- Kč/m2.
6. Možnost bezúplatného převodu komunikace II. Třídy 33318 z majetku Krajského úřadu do
majetku obce Kozojedy za podmínek - po generální dobře provedené opravě – položení
asfaltové vrstvy 5 cm po zhutnění a to finišerem.
7. Uzavření veřejnoprávní smlouvy na provádění zápisů do evidence obyvatel s Městem Říčany
/ Městským úřadem v Říčanech/.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1.výsledek auditu hospodaření za rok 2010, konaného dne 8.4..2011 s výsledkem „ bez výhrad“
Zastupitelstvo pověřuje starostku:
1.podpisem smluv uvedených v bodech 2, 3 a 7
Zastupitelstvo ukládá vedení obce:
Zajištění dražby pozemků uvedených v bodě 4. s tím, že vydražená cena musí být uhrazena do
dvou měsíců a to před podpisem kupní smlouvy, obec hradí přímé náklady s dražbou spojené a
náklady na dražitele. Nový nabyvatel hradí náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a
zápis do KN, obec následně uhradí daň z převodu nemovitostí.
Dne 15.6.2011 ověřili:

