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Obec Kokašice,
Kokašice 48, 349 52 Konstantinovy Lázně,
IČ 00573647
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Č.j.: Kok/96 /22

Kokašice 8.3.2022

OZNÁMENÍ
o usnesení Zastupitelstva obce Kokašice č. 39
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kokašice,
konaného dne 2.3.2022
od 17,00 hodin v obecní klubovně v Kokašicích
Přítomni:

pan Ing. František Streibl, paní Irena Růžičková, pan Michal Steklý, pan Václav Panoš, pan Jan
Pitlík a od 17:11 hodin pan Miroslav Hovorka

Omluveni: pan Jaroslav Houdek
Hosté:

pan Milan Matala, paní Iveta Matalová, paní Eva Streiblová Jírovcová, paní Mariana Gadušová, pan
Branislav Gaduš, paní Marie Gajdošová, paní Lucie Houdková a paní Hedvika Jarošová.

Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zahájení, schválení programu zasedání
Schválení ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
Prodej obecního bytu č. 85/1 v BD Kokašice č.p. 85, 349 52 Konstantinovy Lázně
Rozhodnutí – závazné stanovisko – Areál hradu Krasíkov, kostel sv. M.
Magdaleny – obnova jižního vstupu a stropu lodi
Schválení stavby Areál hradu Krasíkov, kostel sv. M. Magdaleny st. p.č. 212
v k.ú. Kokašice– obnova jižního vstupu a stropu lodi
Ohlášení stavby Areál hradu Krasíkov, kostel sv. M. Magdaleny st. p.č. 212
v k.ú. Kokašice– obnova jižního vstupu a stropu lodi
Ceník krátkodobých pronájmů nemovitostí v majetku obce Kokašice
Ceník služeb obce Kokašice
Ohlášení žadatele o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích
na r. 2022
Veřejná vyhláška – Rozhodnutí – povolení stavby Bezdružice vodojem, přiváděcí
řady.
Rozpočtové opatření č. 2/2022
Různé došlá pošta
Žádosti a stížnosti občanů
Diskuse
Usnesení
Závěr

2

bod.č. 1 programu – Zahájení, schválení programu zasedání: Starosta obce Kokašice Ing. František
Streibl, v 17: 00 hod. zahájil zasedání Zastupitelstva obce. Konstatoval, že dle presenční listiny je přítomno 5
zastupitelů a tím je Zastupitelstvo usnášeníschopné.
Následně přednesl program zasedání a dal hlasovat o schválení programu

bod.č 2 programu - Schválení ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele: Starosta navrhl
jako ověřovatele zápisu:
pana Václava Panoše
pana Michala Steklého
do návrhové komise:
pana Jana Pitlíka
jako zapisovatele :
paní Evu Streiblovou Jírovcovou

Obecní zastupitelstvo schválilo:

1. Program zasedání beze změn .
2. Jako

ověřovatele zápisu: pana Václava Panoše a pana Michala Steklého
návrhovou komisi: pana Jana Pitlíka
zapisovatele:
paní Evu Streiblovou Jírovcovou

3. Prodej Bytové jednotky č. 85/1- byt 2+1 o velikosti bytové plochy 66,27 m2, zapsané pro Obec Kokašice

v KN, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Tachov na LV 245, nacházející se
v bytovém domě č.p. 85 Kokašice, 349 52 pošta Konstantinovy Lázně, stojícím na pozemku p.č. st. 172
v k.ú. Kokašice s podílem 2303/10000 na společných částech nemovitosti - pozemku p.č.st. 172 v k.ú.
Kokašice, jehož součástí je budova č.p. 85 v Kokašicích, zapsané v KN, Katastrální úřad pro Plzeňský
kraj, katastrální pracoviště Tachov, na LV 244, jedinému žadateli a pověřilo starostu k podpisu kupní
smlouvy a návrhu na vklad nemovitosti do katastru nemovitostí.

4. Provedení stavby - Areál hradu Krasíkov, kostel sv. Maří Magdaleny st. p.č. 212 v k.ú. Kokašice –

obnova jižního vstupu a stropu lodi dle předloženého záměru obsahujícího: technickou zprávu včetně
položkového rozpočtu, schéma rozvržení kazet podhledu stropu v lodi kostela, výkres kazety a
fotodokumentaci současného stavu, a to v souladu se závazným stanoviskem vydaným MěÚ Stříbro
OPP OVÚP dne 17.2.2022 pod č.j. 275/OVÚP/22/Os.

5. Ceník krátkodobých pronájmů nemovitostí v majetku obce Kokašice s účinností od 1.4.2022
6. Ceník služeb obce Kokašice s účinností od 1.4.2022
7. Rozpočtové opatření č.2/2022
8. Poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2022 a
pověřilo starostu k podpisu smlouvy o poskytnutí účelové dotace.

Obecní zastupitelstvo pověřilo:

1. Starostu ohlášením stavby - Areál hradu Krasíkov, kostel sv. Maří Magdaleny st. p.č. 212 v k.ú.

Kokašice – obnova jižního vstupu a stropu lodi, u Městského úřadu Bezdružice, Odboru výstavby a
životního prostředí.
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Obecní zastupitelstvo zrušilo:
1. Pravidla pro zapůjčování obecní klubovny v Kokašicích ze dne 2.6.2020, schválená usnesením ZO
Kokašice č.18, ze dne 20.5.2020.
2. Ceník služeb obce Kokašice schválený usnesením ZO Kokašice č.48, ze dne 16.7.2014
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. Rozhodnutím vydané závazné stanovisko MěÚ Stříbro OPP OVÚP ze dne 17.2.2022, pro realizaci stavby –
Areál hradu Krasíkov, kostel sv. M. Magdaleny – obnova jižního vstupu a stropu lodi.
2. Podání ohlášení Obce Kokašice, o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v obecních lesích na
r. 2022, z rozpočtu Ministerstva zemědělství ČR, prostřednictvím Krajského úřadu Plzeňského kraje.
3. Vydání Rozhodnutí Měú Stříbro, Odboru životního prostředí – povolení stavby Bezdružice vodojem,
přiváděcí řady ze dne 18.2.2022, doručovaného Veřejnou vyhláškou.
4. Připomínky občanů k problematice komunálních odpadů, vedení kroniky, k účetnictví, k bioodpadu,
k odměnám zastupitelů, veřejného osvětlení, úklidu veřejného prostranství, k jednacímu řádu, fotbalovému
hřišti, plánu akcí SPOZ, památníku osvoboditelů, k humanitární pomoci Ukrajině, k opravě kostela,
k úkolování zastupitelů a práci místostarosty.

Starosta ukončil zasedání v 20:45 hodin.

zapsala dne: 2.3.2022

paní Eva Streiblová Jírovcová:

………………………………………….

Ověřovatelé zápisu:
pan

Václav Panoš

pan

Michal Steklý

………………………………………

……………………………………….

Ing.
František
Streibl

Digitálně podepsal Ing. František
Streibl
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00573647,
o=Obec Kokašice, ou=87, cn=Ing.
František Streibl, sn=Streibl,
givenName=František,
serialNumber=P705553, title=Starosta
Datum: 2022.03.08 10:41:36 +01'00'

…………………………………
Ing. František Streibl
starosta obce Kokašice

Vyvěšeno na úřední desce dne: 8.3.2022

Sejmuto z úřední desky dne:

