Zápis č. 2/2022
ze zasedání zastupitelstva obce Košice, konaného dne 17. 5. 2022 od 18:00 hod v zasedací
místnosti OÚ Košice.
Přítomni: Jaromír Černý, Jaroslav Cícha, Jan Pumpr, František Vostoupal, Anna Pospíšilová,
Jana Zímová, Jan Boháč, Milan Kubů.
Omluveni: Roman Valek.
Přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, schůze je usnášení schopná.
Starosta obce navrhl ověřovatele zápisu schůze: Anna Pospíšilová, Jan Boháč.
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. Projednání nabídek výběr dodavatele na opravu požární nádrže Hůrka;
3. Projednání pronájmu pozemků v k.ú. Košice u Soběslavi, Doubí nad Lužnicí;
4. Projednání směny pozemků v k.ú. Doubí nad Lužnicí – Ivo Ludvík;
5. Projednání sloučení změn č.2, č.3 Územního plánu Košice do jedné změny;
6. Rozpočtová opatření č.2, č.3/2022;
7. Projednání žádosti o finanční příspěvek: Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, z.s.;
8. Informace o postupu projekčních prací na výstavbě kanalizace Doubí;
9. Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2022-2026;
10. Pronájem restaurace Košice;
11. Diskuse;
12. Usnesení, závěr.

Ad 1) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulé schůze. Ze strany ZO nebyly vzneseny žádné
připomínky.
Ad 2) ZO projednalo vyhodnocení nabídek a výběr dodavatele na sanaci požární nádrže.
Ad 3) ZO projednalo a schválilo pronájem pozemků č. 265/4 a 265/3 v k.ú. Doubí nad Lužnicí
manželům Konvalinovým zdarma. Podmínka pronájmu je, že budou pozemky udržovat –
sečení, vyřezávaní náletových dřevin. Dále schválilo pronájem pozemku č. 956 – pronájem na
dobu neurčitou za cenu 3,- Kč/m2/rok – 358,- Kč/rok. A část pozemku 958/1 nepronajímat,
ale uzavřít dohodu o užívání části pozemku na dobu určitou 1 rok.
Schváleno: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Ad 4) V dalším bodě starosta obce informoval ZO o připravované směně pozemků v Doubí
nad Lužnicí. O směnu požádal p. Ivo Ludvík a chtěl by ze zahrady vytvořit stavební parcely.
K tomu mu chybí přístupová komunikace. Proto zažádal o směnu pozemků č. 972/2 za díly
„a“, „b“, „c“, „d“ a pozemek 973. Rozdíl 281 m2 by bezplatně věnoval obci.
Ad 5) ZO po projednání schválilo sloučení zněm ÚP Košice - č. 2 a č. 3, do jedné změny č. 2.
Celý proces schvalování bude jednodušší, levnější a rychlejší.
Schváleno: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Ad 6) Starosta seznámil ZO s rozpočtovým opatřením č. 2,3/2022.
Ad 7) ZO po projednání neschválilo finanční dar Klubu Radost Prostějov, z.s.. Obec Košice
chce primárně podporovat spolky v regionu.
Schváleno: pro 0 hlasů, proti 8, zdržel se 0.
Ad 8) ZO schválilo podání žádosti o dotaci na akci „Splašková kanalizace v obci Doubí“. Na
akci je již zpracovaná projektová dokumentace a probíhá stavební řízení.
Schváleno: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Ad 9) V dalším bodě projednalo ZO počet členů zastupitelstva obce Košice pro období 2022 –
2026. Dle zákona o obcích č.182/2000, musí být počet členů ZO stanoven nejpozději 85 dnů
před zahájením voleb. ZO schválilo 9 členů zastupitelstva obce.

Schváleno: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
Ad 10) ZO schválilo pronájem restaurace Košice paní Veronice Singlové, Strkovská 16, 391 11
Planá nad Lužnící., za podmínek uvedených v nájemní smlouvě.
Schváleno: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0.

Ad 11) Diskuse

Usnesení č. 2/2022
ze schůze zastupitelstva obce Košice konaného dne 17. 5. 2022
I. ZO po projednání bere na vědomí
a) bod 1 programu – kontrolu usnesení z minulé schůze – bez připomínek;
b) bod 2 programu – výsledek výběrového řízení na akci „Sanace požární nádrže na par. č. KN
1710/30, k.ú. Košice u Soběslavi.“ O výběru dodavatele bude jednáno na příštích jednání ZO.
c) bod 4 programu – žádost Ing. Ivo Ludvíka o směnu pozemků v k.ú. Doubí nad Lužnicí. O
navrhované směně bude opětovně jednáno na některé z dalších schůzí ZO.
d) bod 6 programu – rozpočtová opatření č.2/2022 a č.3/2022, tak jak byla zpracována
účetní a předložena starostou.
e) bod 8 programu – informaci starosty i postupu projektových prací na akci „Splašková
kanalizace v obci Doubí“.
II. ZO po projednání schvaluje a ukládá
a) bod 3 programu – pronájem pozemků p.č. 265/3, 265/4 a 956 v k.ú. Doubí nad Lužnicí
manželům Simoně a Ladislavu Konvalinovým, bytem Doubí 20, 390 02 Tábor na dobu
neurčitou za následujících podmínek:
- pozemek č. 256/3, 256/4 bezplatně
- pozemek č. 956 za cenu 3,- Kč/m2/rok
Ukládá starostovi podepsat nájemní smlouvu.
b) bod 3 programu – užívání části pozemku p. č. 958/1 v k.ú. Doubí nad Lužnicí manželům
Simoně a Ladislavu Konvalinovým, bytem Doubí 20, 390 02 Tábor pro uskladnění palivového
dřeva a chovu domácí drůbeže na dobu 1 roku za cenu 3,- Kč/m2/rok.
Ukládá starostovi dohodu o užívání pozemku podepsat.
c) bod 5 programu – sloučení Změny č. 2 a č. 3 územního plánu Košice do jedné změny –
Změny č. 2 územního plánu Košice,
Ukládá starostovi o tomto rozhodnutí informovat pořizovatele.

d) bod 8 programu podání žádosti o dotaci na akci „Splašková kanalizace v obci Doubí“.
Ukládá starostovi vyhledat vhodný dotační titul a žádost podat v termínu.
e) bod 10 programu – pronájem Restaurace Košice paní Veronice Singlové, bytem Strkovská
16, 391 11 Planá nad Lužnicí, IČ 08085366 od 1. 6. 2022 za podmínek uvedených v nájemné
smlouvě.
Ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat.
f) bod 10 programu – aby jako provozovna Veroniky Singlové, bytem Strkovská 16, 391 11
Planá nad Lužnicí, IČ 08085366, byla uvedena na adrese Košice 122, 391 17 Košice.
Ukládá starostovi vystavit písemné rozhodnutí.
III. ZO po projednání stanoví a ukládá
a) bod 9 programu – počet členů zastupitelstva obce ve volebním období 2022-2026 na 9
členů.
III. ZO po projednání nesouhlasí
a) bod 7 programu – s poskytnutím finančního daru Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených
dětí v ČR, z.s..

Schváleno: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel 0.
Usnesení schváleno 8 hlasy.
Schůze zastupitelstva obce ukončena v 19:50 hodin.

Zapsal: Jan Pumpr
Starosta: Jaromír Černý

Ověřovatelé zápisu: ………………………….
………………………….

