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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dne : 20.6.2012
Usnesení č.4 ze zasedání zastupitelstva obce Kozojedy konaného dne 20.6.2012

Zastupitelstvo schvaluje:
1. Prodej pozemku p.č. 10/39 o velikosti za celkovou cenu 1 300 500,- Kč /jeden milion třista
tisíc pět set korun českých na základě rozhodnutí komise pro otevírání ze dne 30.5.2012
dle přílohy a to manželům R.K a J.K. za podmínek uvedených v záměru prodeje , viz příloha
2. Rozpočtové opatření č.2/ 2012, které se týká snížení rozpočtu roku 2012 ve výdajové i
příjmové výši o 3 miliony Kč, výsledný rozpočet se snižuje na 11 104 000,- Kč , dle
přílohy.
3. Pronájem části pozemku p.č. 340 o velikosti 894 m2 k ustájení 5ti koní dle zveřejněného
záměru v příloze a to Občanskému sdružení „ Koně na Šembeře“ s nájmem dle usnesení
zastupitelstva č. 2 / 2012 bod 5 ,pro rok 2012 ve výši 10,- Kč / m2
Zastupitelstvo pověřuje starostku:
1.podpisem smluv uvedených v bodech 1 a 3,
Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí:
1. Zprávu kontrolního výboru
2. Informaci Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kolín o stanovení
obcí s pověřeným úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností a vyhláškou č. 388/2002
Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů
obcí s rozšířenou působností v platném znění a podle usnesení vlády České republiky ze dne
8. října 2003 č. 993 k Souhrnné analýze sladění územní působnosti a s územními obvody
vyšších územních samosprávních celků, ve znění dodatků, kterými přešla obec Kozojedy pod
okres Praha-východ v rámci Středočeského kraje. Katastrální úřad Kolín vytvořil podmínky
pro převedení Katastrálního pracoviště pro obec Kozojedy s převedení v termínu
k 1.10.2012. Dopis Katastrálního úřadu v příloze.

Dne 20.6.2012 ověřili:

