Zápis č. 5/2020
ze zasedání zastupitelstva obce Košice, konaného dne 15. 10. 2020 od 19:00 hod ve vestibulu
sálu KD Košice.
Přítomni: Jaromír Černý, Jaroslav Cícha, Jan Pumpr, Jana Zímová, Jan Boháč, Roman Valek,
Milan Kubů, František Vostoupal
Omluven: Anna Pospíšilová
Přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce, schůze je usnášení schopná.
Starosta obce navrhl ověřovatele zápisu schůze: Jan Boháč, Roman Valek.
Do návrhové komise pro zpracování usnesení z dnešní schůze byli navrženi: Jaromír Černý,
Jan Pumpr, Milan Kubů.
Schváleno: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel 0.
Program:
1. Kontrola usnesení z minulé schůze;
2. Smlouvu o Právu provést stavbu – ESW Bohemia k.s.;
3. Změna č. Územního plánu obce Košice – projednání dalších žádostí o změnu;
4. Žádost o finanční příspěvek – Linka bezpečí;
5. Informace o průběhu kolaudace sběrného dvora;
6. Smlouva na výkon odborné správy lesů;
7. Informaci o postupu prací na akci Oprava hřbitovní zdi Košice u Tábora;
8. Rozpočtové opatření č.6,7,8,9/2020;
9. Projednání akce, na kterou bude požádáno o dotaci z POV JK;
10. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti – SÚS Tábor;
11. Diskuse, závěr;
12. Usnesení, závěr.

Ad 1) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulé schůze. Ze strany ZO nebyly vzneseny žádné
připomínky.
Ad 2) ZO po projednání schválilo smlouvu o právu provést stavbu. Jedná se o rozšíření
výrobního areálu. Sjezd do areálu je naplánován i přes pozemek č. 1913, který je v majetku
obce. Součást smlouvy je i souhlas obce, že ESW bude pozemek využívat jako sjezd. Sjezd
vybuduje a bude udržovat ESW, pozemek bude nadále přístupný.
Schváleno: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel 0.

Ad 3) ZO v dalším bodě projednalo a schválilo další dvě žádosti o změnu územního plánu.
1. Jindřich Bakule – vybudování rekreační chaty v k.ú. Doubí, změna užití pozemku
z NZt-S na RI-S. Jedná se o část pozemku č. 509/3. Nabízí úhradu nákladů.
2. Marek Boháč – pro stavbu RD, změna části pozemku z NZt-S na BV-N.
Schváleno: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel 0.
Ad 4) ZO souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku Lince bezpečí ve výši 1500,- Kč.
Schváleno: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel 0.
Ad 5) Starosta obce informoval ZO o průběhu kolaudace sběrného dvora. 17. 9. měla
proběhnout kolaudace. V průběhu stavby zhotovitel nabídl jiný a levnější typ odlučovače
ropných látek, byl schválen projektantem, TD projektanta, TDI, ale bohužel ve stavební
povolení byl uveden konkrétní typ a nebyla provedena změna v projektu. Proto nebyl udělen
souhlas o kolaudaci. Nyní probíhá stavební řízení O změně stavby před dokončením.
Předpokládaný termín kolaudace do konce listopadu.

Ad 6) ZO po projednání schválilo smlouvu o výkonu odborného lesního hospodáře, který
bude vykonávat Správa lesů města Tábor s.r.o..
Schváleno: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel 0.

Ad 7) Starosta obce seznámil v dalším bodě ZO o průběhu prací na akci Oprava hřbitovní zdi.
Praci byly zahájeny 7. 9. 2020, termín dokončení je 30. 11. 2020.

Ad 8) Starosta seznámil zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením č.6,7,8,9/2020.

Ad 9) ZO projednalo, na kterou bude žádat z programu POV JK. Maximální částka dotace
300.000,- Kč. ZO odsouhlasila, že žádost bude podána na opravu místního rozhlasu. Rozhlas
byl instalován před 15 lety a nyní je na hranici životnosti.
MMR ČR vypsalo dotační titul na obnovu veřejných budov, jejichž provoz je hrazen
z obecního rozpočtu. Max. dotace 10.000.000,- Kč, max. 70%. Na tento dotační titul bude
zažádáno o dotaci na opravu střechy MŠ Košice.
Schváleno: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel 0.
Ad 10) ZO po projednání schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti
inženýrské sítě. Při budování sběrného dvora byla také vybudována vodovodní přípojka do
garáží. Vzhledem k tomu, že přípojka je vedena pod silnicí III. třídy III/13531, musí být mezi
obcí Košice a SÚS JK uzavřena smlouva. Zřízení bude bezúplatné. Obec jako budoucí
oprávněný na své náklady zajistí vklad do katastru.
Schváleno: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel 0.

Schváleno: pro 6 hlasů, proti 0, zdržel 1.
Ad 13) Diskuse
-

Vodovod Choustník

-

COVID 19

-

Příprava rozpočtu na rok 2021

Usnesení č. 5/2020
ze schůze zastupitelstva obce Košice konaného dne 13. 8. 2020
I. ZO po projednání bere na vědomí
a) bod 1 programu – kontrolu usnesení z minulé schůze – bez připomínek;
b) bod 5 programu – informaci o průběhu kolaudace SD Košice;
c) bod 7 programu – informaci o průběhu prací na akci Oprava hřbitovní zdi Košice u Tábora;
d) bod 8 programu – rozpočtové opatření č. 6,7,8,9/2020, tak jak bylo zpracováno účetní a
předloženo starostou;

II. ZO po projednání schvaluje a ukládá
a) bod 2 programu – Smlouvu o právu provést stavbu mezi obcí Košice a spol. ESW Bohemia
k.s., se sídlem Košice 235, 391 17 Košice.
Ukládá starostovi smlouvu podepsat.
b) bod 4 programu – poskytnutí finančního příspěvku na činnost společnosti Linka bezpečí
z. s. ve výši 1500,- Kč.
Ukládá účetní finanční prostředky poukázat.
c) bod 6 programu – aby funkci Odborného lesního hospodáře pro lesy v majetku obce
Košice vykonávala společnost Správa lesů města Tábor s.r.o., se sídlem U Čápova Dvora
2712, Měšice, 390 02 Tábor.
Ukládá starostovi Smlouvu o zajištění hospodaření v lese a o výkonu funkce odborného
lesního hospodáře podepsat.
d) bod 9 programu – podání žádosti o dotaci na rok 2021 na následující akce:
1. Z dotačního titulu MMR ČR, podprogram 117D8210E Podpora obnovy a rozvoje venkova
na akci Oprava střechy budovy PO ZŠ a MŠ Košice
2. Z dotačního titulu KÚ JK Program obnovy venkova na akci Oprava místního rozhlasu
Košice.
Ukládá starostovi podat žádosti o dotaci v požadovaném termínu.

e) bod 10 programu – Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi
obcí Košice jako budoucím oprávněným a Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje p.o., se
sídlem Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice.
Ukládá starostovi Smlouvu o smlouvě budoucí podepsat a následně podepsat i Smlouvu o
zřízení služebnosti.
IV. ZO po projednání schvaluje, určuje a ukládá
a) bod 3 programu – 1. dle §6, odstavce 5 písm. a) zákona č. 138/2006 Stavebního zákona
v platném znění, změnu č. 2 Územního plánu obce Košice, která bude obsahovat:
A) Změnu využití části pozemku p. č. 1935 v k. ú. Košice u Soběslavi na plochy výroby a
skladování – zemědělská výroba (VZ-S).
B) Změnu využití pozemků p. č. 2443 a 2448 v k. ú. Košice u Soběslavi na plochy bydlení
v rodinných domech – městské a příměstské (BI-S).
C) Změnu využití části pozemku p. č. 994 v k. ú. Doubí nad Lužnicí na plochy bydlení
v rodinných domech – venkovské (BV-S).
D) Změnu využití pozemků 509/3 na plochy pro rodinnou rekreaci (RI-S). Změnu hranice
lokálního biokoridoru LBK 1 – Doubský potok tak, aby do tohoto biokoridoru nebyly zahrnuty
výše uvedené pozemky.
2. pořízení změny č. 2 ÚP Košice zkráceným postupem dle §55 b) odstavec 1
Stavebního zákona.
3. pořízení změny č. 2 ÚP Košice Městským Úřadem Tábor, odborem rozvoje,
jako úřadem obecního plánování podle §6 odst. 1 písm. c) Stavebního zákona.
4. určuje p. Jaromíra Černého, aby jako určený zastupitel dle stavebního
zákona spolupracoval s pořizovatelem při zpracování změny č. 2 územního plánu Košice.
Ukládá starostovi zaslat text usnesení na Městský úřad Tábor, odbor rozvoje.

Schváleno: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel 0.
Usnesení schváleno 8 hlasy.
Schůze zastupitelstva obce ukončena v 20:10 hodin.

Zapsal: Jan Pumpr
Starosta: Jaromír Černý

Ověřovatelé zápisu: Jan Boháč
Roman Valek

