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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dne : 13.3.2013
Usnesení č.1 ze zasedání zastupitelstva obce Kozojedy konaného dne 13.3.2013

Zastupitelstvo schvaluje:
1. Prodej pozemku p.č. 332/1 o velikosti 33m2 a 332/2 o velikosti 11 m2 obojí pod chatou
č.e.5025 celkem tedy o velikosti 44 m2 za celkovou cenu 44 000,- / čtyřicetčtyři tisíc korun
českých a to současnému nájemci rekreační chaty dle zveřejněného záměru, viz příloha
2. Prodej pozemku p.č. 331 pod chatou č.e. 5023 o velikosti 55 m2 za celkovou cenu 55 000,slovy: padesátpěttisíc korun českých dle zveřejněného záměru a to současnému nájemci.
3. Prodej pozemku p.č. 1033/5 dle GP 506-130/2011 o rozloze 230 m2 306 dle zveřejněného
záměru a to vlastníkům dle výpisu z KN za celkovou cenu 23 000,- Kč / slovy: dvaceti tisíc
korun českých/..
4. Koupě pozemku p.č. 187/2 dle GP 506-130/2011 o rozloze 230 m2 dle zveřejněného záměru
od stejných vlastníků kterým se prodává steně veliký pozemek uvedený v bodě 3 , za
celkovou cenu 23 000,- Kč / slovy dvacettřitisíc korun českých/
5. Koupě pozemku p.č. 99/19 dle GP 521-11/2012 o rozloze 38 m2. Pozemek se kupuje za
3 800,- Kč / slovy třitisíce osmsetkorun českých/
6. Smlouvu s obcí Štíhlice o zřízení věcného břemene na pozemcích 17/31, 339/1, 339/9 a
1022/1 a to vedení vodovodního řadu a jeho obslužnosti dle GP 541-96/2012
7. Smlouvu na převzetí řadů vodovodu 1 a 2 a kanalizace řady A a B na pozemcích 993/37,
993/38 a 1023/5 v hodnotě 471 680,- Kč od Sdružení Oděvní služba s tím, že obec nepovolí
napojení dalších subjektů bez souhlasu „Sdružení
8. Rozpočtové opatření č.1/ 2013 dle přílohy, které se týká zejména nákladů prezidentských
voleb a upřesnění dotace Krajského úřadu
9. Veřejnoprávní smlouvu na pravidelné měření rychlosti na silnici 1. třídy
Zastupitelstvo pověřuje starostku:
1.podpisem smluv uvedených v bodech 1 až 7 a 9,
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Inventarizační soupis majetku obce zpracovaný inventarizační komisí
2. Informaci o plnění rozpočtu obce – výkaz FIN – 2 - 12

Dne : 13.3.2013 ověřili:

