ZASTUPITELSTVO MĚSTA KOŠŤANY
USNESENÍ
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KOŠŤANY
KONANÉHO DNE 05.09.2011 OD 16,00 hodin
ve velké zasedací místnosti MěÚ Košťany ve 2. patře budovy
Přítomno 12 členů ZM (omluven p. Voháňka, p. Vachuda, Mgr. Morkes ) tzn.
že ZM bylo usnášeníschopné.
Ověřovateli zápisu určeni Ing. Novák, Ing. Ryč
Zapisovatelem byla určena Nataša Pucholtová
Návrhovou komisi tvoří: Ing. Šátková, Ing. Šoba, p.Král
Usnesení č. 154/2011
ZM schválilo program jednání zastupitelstva takto:
1.
Zahájení a volba Návrhové komuse
2.
Jmenování ověřovatelů zápisu
3.
Kontrola usnesení
4.
Zpráva o činnosti Rady města
5.
Metodika pro zadávání zakázek
6.
Pozemky
7.
Různé
8.
Diskuze s občany I.
9.
Rezignace, volba radního
10.
Interpelace zastupitelů
11.
Diskuze s občany II.
12.
Závěr

12 pro
0 proti
0 se zdrželi

Usnesení č. 155/2011
Ověřovateli zápisu určeni Ing. Novák, Ing. Ryč
Návrhovou a volební komise tvoří: Ing. Šátková, Ing. Šoba, p.Král
12 pro
0 proti
0 se zdržel
Usnesení č. 156/2011
ZM bere na vědomí zprávu o plnění usnesení dle přednesu p. Svády.
12 pro
0 proti
0 se zdržel
Od bodu č.4) programu přišel Mgr. Morkes

Usnesení č. 157/2011
ZM bere na vědomí zprávu RM

12 pro
0 proti
1 se zdržel

Usnesení č. 158/2011
ZM vrací k přepracování směrnici zadávání veřejných zakázek mimo zákon č.
137/2006Sb. a finanční kontroly
13 pro
0 proti
0 se zdržel
Usnesení č. 159/2011
ZM schvaluje záměr na prodej pozemku par. č. 328/2 k.ú. Košťany
13 pro
0 proti
0 se zdrželi
Usnesení č. 160/2011
ZM schvaluje záměr směny pozemků par. č. 798/10 k.ú. Košťany o výměře
28m2 za část pozemku parc. č. 385/1 k.ú. Košťany
13 pro
0 proti
0 se zdržel
Usnesení č. 161/2011
ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví ČR
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ( prac. č. 509 k.ú. Hrob
Mlýny, parc. č. 394/3 a 312/5 k.ú. Střelná )
13 pro
0 proti
0 se zdržel
Usnesení č. 162/2011
ZM odkládá prodej pozemku parc. č. 322/69 k.ú. Střelná a pověřuje radu
města k dořešení
13 pro
0 proti
0 se zdržel
Usnesení č. 163/2011
ZM schvaluje prodej části pozemku parc. č. 385/1 k.ú. Košťany manž.
Vaisovým a to s výměrou 151m2 a více dle geometrického zaměření, které
zarovná pozemkovou parcelu a to za podmínek, že kupující do dvou měsíců
od vyzvání Městským úřadem Košťany podepíše kupní smlouvu a zaplatí
plnou kupní cenu ve výši 250,-Kč/m2. Geometrické zaměření nechá
vypracovat Město Košťany, cenu za geometrický plán zaplatí kupující.
7 pro
0 proti
4 se zdrželi
1 nehlasoval
1 nepřítomen

Usnesení č. 163/2011 nebylo přijato
Usnesení č. 164/2011
ZM schvaluje prodej části pozemku parc. č. 385/1 k.ú. Košťany manž.
Vaisovým a to s výměrou 149m2 dle geometrického zaměření, které zarovná
pozemkovou parcelu a to za podmínek, že kupující do dvou měsíců od
vyzvání Městským úřadem Košťany podepíše kupní smlouvu a zaplatí plnou
kupní cenu ve výši 50,-Kč/m2. Geometrické zaměření nechá vypracovat
Město Košťany, cenu za geometrický plán zaplatí kupující.
3 pro
3 proti
6 se zdržel
1 nehlasoval
Usnesení č. 164/2011 nebylo přijato
Usnesení č. 165/2011
ZM schvaluje prodej části pozemku parc. č. 385/1 k.ú. Košťany manž.
Vaisovým a to s výměrou 152m2 a více dle geometrického zaměření, které
zarovná pozemkovou parcelu a to za podmínek, že kupující do dvou měsíců
od vyzvání Městským úřadem Košťany podepíše kupní smlouvu a zaplatí
plnou kupní cenu ve výši 250,-Kč/m2. Geometrické zaměření nechá
vypracovat Město Košťany, cenu za geometrický plán zaplatí kupující.
11 pro
0 proti
1 se zdržel
1 nehlasoval
Usnesení č. 166/2011
ZM schvaluje směnu části pozemku parc. č. 257 k.ú. Střelná (cca 350m2 ) za
odpovídající část pozemku parc. č. 252/2 k.ú. Střelná v majetku pana
Dobíhala, zbývající nesměněnou část pozemku parc. č. 257 k.ú. Střelná
schvaluje k prodeji za cenu 30,- Kč/m2 panu Dobíhalovi, a to za podmínek,
že kupující do dvou měsíců od vyzvání Městským úřadem Košťany podepíše
kupní smlouvu a zaplatí plnou kupní cenu ve výši 30,-Kč/m2.
13 pro
0 proti
0 se zdržel
Usnesení č. 167/2011
ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 413/11 k.ú. Košťany o výměře 399 m2
dle geometrického plánu panu Romanu Stellnerovi a to za podmínek, že
kupující do dvou měsíců od vyzvání Městským úřadem Košťany podepíše
kupní smlouvu a zaplatí plnou kupní cenu ve výši 250,-Kč/m2.
12 pro
0 proti
0 se zdžel
1 nepřítomen

Usnesení č. 168/2011
ZM schvaluje prodej části pozemku parc. č. 343/1 k.ú. Střelná o výměře 43
m2 dle geometrického plánu č. 378-42/2011 paní Michale Urbaníkové a to za
podmínek, že kupující do dvou měsíců od vyzvání Městským úřadem Košťany
podepíše kupní smlouvu a zaplatí plnou kupní cenu ve výši 50,-Kč/m2.
13 pro
0 proti
0 se zdržel
Usnesení č. 169/2011
ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 169/58 k.ú. Košťany o výměře 437 m2
a pozemku parc. č. 170/108 k.ú. Košťany o výměře 71m2 panu Zdenku
Vernerovi
ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 169/61 k.ú. Košťany o výměře 756 m2
a pozemku parc. č. 170/111 k.ú. Košťany o výměře 355m2 panu Tomáši
Dudeškovi
ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 169/62 k. ú. Košťany o výměře 1051
m2 a pozemku parc. č. 170/112 o výměře 307 m2 paní Šárce Bartošíkové
ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 169/63 k.ú. Košťany o výměře 687 m2
a pozemku parc.č. 169/64 k.ú. Košťany o výměře 637m2 a pozemku parc. č.
170/113 o výměře 195 m2 panu Miroslavu Myslíkovi.
Všem za podmínek, že do dvou měsíců od vyzvání Městským úřadem
Košťany podepíše kupní smlouvu a zaplatí plnou kupní cenu ve výši
250,-Kč/m2.
13 pro
0 proti
0 se zdržel
Usnesení č. 170/2011
ZM schvaluje kupní smlouvu uzavřenou dle ustanovení § 588 a násl. zákona
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů s Ústeckým
krajem o prodeji nemovitosti (pozemková parcela č. 412 o výměře 1868 m2
k.ú. Střelná) za kupní cenu 74.720,- Kč a pověřuje místostarostu T.Svádu
jejím podpisem
13 pro
0 proti
0 se zdržel
Usnesení č. 171/2011
ZM schvaluje vyřazení autobusové čekárny

13 pro
0 proti
0 se zdržel

Usnesení č. 172/2011
ZM schvaluje I.etapu bezpečnostních opatřeních na silnicích III.
třídy-Střelná,Košťany,Kamenný pahorek a pověřuje místostarostu T. Svádu
jednáním o dalších bezpečnostních prvcích
13 pro
0 proti
0 se zdržel

Usnesení č. 173/2011
ZM bere na vědomí, že místostarosta T.Sváda stáhl bod o prodeji domu Za
obloukem 221 z programu jednání
13 pro
0 proti
0 se zdržel
Usnesení č. 174/2011
ZM požaduje zaplacení 4 provolaných faktur ( květen,
srpen ) za telefonní číslo 724179272 a to v plné výši
5
5
3

červen, červenec,
pro
proti
se zdrželi

Usnesení č. 174/2011 nebylo přijato
Usnesení č. 175/2011
ZM požaduje zaplacení 4 provolaných faktur ( květen, červen, červenec,
srpen ) za telefonní číslo 724179272 a to v 50%
9 pro
1 proti
3 se zdrželi
Usnesení č. 176/2011
ZM bere na vědomí rezignaci Bohumíra Daňka na funkci neuvolněného
místostarosty
13 pro
0 proti
0 se zdržel
Usnesení č. 177/2011
ZM odsouhlasuje tajnou volbu neuvolněného místostarosty
11 pro
1 proti
1 se zdržel
Usnesení č. 178/2011
ZM tajnou volbou zvolilo II. neuvolněného místostarostu Mgr. Milana
Sanitrika
10 pro
2 proti
1 neplatný
Usnesení č. 179/2011
ZM odsouhlasuje tajnou volbu radního města

12 pro
1 proti

Usnesení č. 180/2011
ZM tajnou volbou volilo radního města p. Rudolfa Partika
2 pro
11 proti
Usnesení č. 180/2011 nebylo přijato
Usnesení č. 181/2011
ZM tajnou volbou zvolilo radního města Ing. Ladislava Nováka
8 pro
4 proti
1 neplatný
Usnesení č. 182/2011
ZM schvaluje II. neuvolněnému místostarostovi Mgr. Sanitrikovi odměnu ve
výši 5.000,- Kč/měsíc poníženou o 30%.
13 pro
0 proti
0 se zdržel
Zapsala: Renata Hegrová
V Košťanech dne 05.09.2011
Tomáš Sváda
místostarosta města

