
 

 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA KOŠŤANY 
U S N E S E N Í 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KOŠŤANY 

KONANÉHO DNE 29. 06. 2011 OD 15.00 HODIN                     
ve velké zasedací místnosti MěÚ Košťany ve 2. patře budovy 

 

Přítomno 13 členů ZM (omluven p. Voháňka, p. Vachuda) tzn. že ZM bylo 
usnášeníschopné. 

Ověřovateli zápisu určeni Ing. Novák, p. Partik  
Zapisovatelem byla určena Nataša Pucholtová 

Návrhovou komisi tvoří: Ing. Ryč, Mgr. Sanitrik, p. Král 
 

PROGRAM: 
1. Zahájení zastupitelstva, schválení programu  
2.  Jmenování ověřovatelů zápisu a volba Návrhové komise  

3.  Kontrola usnesení  

4.  Zpráva o činnosti Rady města  

5.  Zpráva finančního výboru  

6.  Zpráva kontrolního výboru  

7.  Projednání Závěrečného účtu Města Košťany za rok 2010 a Zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření města.  

8.  Projednání výsledku hospodaření vedlejší hospodářské činnosti města  

9.  Rozpočtová opatření  

10.  Projednání investičního záměru firmy ASK ENERGO INVESTMENT SE  

11.  Projednání příspěvku seniorům  

12.  Projednání sportovního a kulturního fondu  

13.  Projednání změny vyhlášky o odpadech.  

14.  Obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí  

15.  Schválení nové metodiky prodeje a cen pozemků v katastru města  

16.  Projednání inventarizace majetku města za rok 2010  

17.  Zpráva SBaZ  

18.  Různé  

19.  Interpelace zastupitelů  

20.  Diskuze 
21. Závěr 

 
Usnesení č. 86/2011 
ZM schválilo program jednání zastupitelstva takto: 
1. Zahájení zastupitelstva, schválení programu  
2.  Jmenování ověřovatelů zápisu a volba Návrhové komise  
3.  Kontrola usnesení  
4.  Diskuze s občany 
5.  Projednání investičního záměru firmy ASK ENERGO INVESTMENT SE  
 6.  Zpráva o činnosti Rady města  
7.  Zpráva finančního výboru  



 

 

8.  Zpráva kontrolního výboru  
9.  Projednání Závěrečného účtu Města Košťany za rok 2010 a Zprávy o 
 výsledku přezkoumání hospodaření města.  
10.  Projednání výsledku hospodaření vedlejší hospodářské činnosti města  
11.  Rozpočtová opatření  
12.  Projednání příspěvku seniorům  
14.  Projednání sportovního a kulturního fondu  
15.  Projednání změny vyhlášky o odpadech.  
16.  Obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientu pro výpočet daně z 
 nemovitostí  
17.  Schválení nové metodiky prodeje a cen pozemků v katastru města  
18.  Projednání inventarizace majetku města za rok 2010  
19.  Zpráva SBaZ  
20.  Různé  
21.  Interpelace zastupitelů  
22.  Diskuze 
23. Závěr         10 pro 
           3 proti  
            0 se zdrţel  

 
 
Usnesení č. 87/2011 
Ověřovateli zápisu určeni Ing. Novák, p. Partik  
Návrhovou komisi tvoří: Ing. Ryč, Mgr. Sanitrik, p. Král   12 pro 
           0 proti 
           1 se zdrţel  

 
Usnesení č. 88/2011 
ZM bere na vědomí zprávu o plnění usnesení    13 pro 
           0 proti 
           0 se zdrţel 

 
Usnesení č. 89/2011 
ZM neschvaluje podnět na změnu územního plánu, která by umoţňovala v lokalitě VOZ 21 
(ve stávajícím Územním plánu Města Košťany) vybudovat elektrárnu vyrábějící elektrickou 
energii a teplo včetně jejího zázemí, tzn. provozu peletkárny a zásobních sil   
           2 pro  
           5 proti  
           6 se zdrţel  
Usnesení nebylo přijato 
 
Usnesení č. 90/2011 
ZM neschvaluje podnět na změnu územního plánu, která by umoţňovala v lokalitě VOZ 
21 (ve stávajícím Územním plánu Města Košťany) vybudovat elektrárnu vyrábějící 
elektrickou energii a teplo spalováním biomasy včetně jejího zázemí, tzn. provozu 
peletkárny a zásobních sil        12 pro 
           0 proti 
           1 se zdrţel  



 

 

 
Usnesení č. 91/2011 
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti RM     13 pro 
           0 proti 
           0 se zdrţel 

 
Usnesení č. 92/2011 
ZM bere na vědomí zprávu finančního výboru    13 pro 
           0 proti 
           0 se zdrţel 

 
Usnesení č. 93/2011 
ZM bere na vědomí rezignaci členky finančního výboru p. Novotné 12 pro 
           0 proti 
           1 se zdrţel  
 
Usnesení č. 94/2011 
ZM volí nového člena finančního výboru Mgr. Borise Morkese  12 pro 
           0 proti 
           1 se zdrţel  
   
Usnesení č. 95/2011 
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru za 1. pololetí 2011  
          13 pro 
           0 proti 
           0 se zdrţel 

 
Usnesení č. 96/2011 
ZM schvaluje Závěrečný účet Města Košťany za rok 2010 a Zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření Města Košťany     13 pro 
           0 proti 
           0 se zdrţel 

 
Usnesení č. 97/2011 
ZM bere na vědomí výsledek hospodaření z vedlejší hospodářské činnosti Města 
Košťany za rok 2010 dle přílohy      13 pro 
           0 proti 
           0 se zdrţel  

 
Usnesení č. 98/2011 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 02/2011 dle předloţeného návrhu a č. 03/2011 dle 
předloţeného návrhu        13 pro 
           0 proti 
           0 se zdrţel 
 
 
 
 



 

 

Usnesení č. 99/2011 
ZM schvaluje příspěvek na celoroční jízdenku na MHD ve výši 1.500,- Kč/osobu/rok pro 
seniory nad 70let s trvalým bydlištěm v Košťanech od 01.09.2011  2 pro  
          6 proti 
          5 se zdrţel  
          
Usnesení nebylo přijato 
 
Usnesení č. 100/2011 
ZM schvaluje příspěvek na celoroční jízdenku na MHD ve výši 1.000,- Kč/osobu/rok pro 
seniory nad 70let s trvalým bydlištěm v Košťanech od 01.09.2011  13 pro 
           0 proti 
           0 se zdrţel 

 
Usnesení č. 101/2011 
ZM pověřuje místostarostu p. Svádu, Mgr. Morkese, Mgr. Macháčkovou, Mgr. Sanitrika k 
přípravě metodiky poskytování příspěvku na podporu mládeţe do 18let (v rámci 
volnočasových aktivit) sport, kultura s trvalým bydlištěm v Košťanech do příštího jednání 
ZM          13 pro 
           0 proti 
           0 se zdrţel 

 
Usnesení č. 102/2011 
ZM ukládá místostarostovi p. Svádovi a Ing. Šobovi připravit návrh změnu vyhlášky o 
odpadech do dalšího ZM       5 pro  
          5 proti 
          3 se zdrţel  

 
 
p. Sváda a Ing. Šoba stahují bod č. 16 z programu jednání ZM - Návrh obecně závazné 
vyhlášky - pro zamítnutí předchozího usnesení z důvodu nestystematnosti 
 
Usnesení č. 103/2011 
ZM schvaluje návrh na změnu cen a způsobu prodeje pozemků dle předloţeného 
návrhu v bodě 1. kategorii A na 150,- Kč a v bodě 4. 150,- Kč   

3 pro 
          5 proti  
          5 se zdrţeli 
Usnesení č. 104/2011 
ZM schvaluje návrh na změnu cen a způsobu prodeje pozemků dle předloţeného 
návrhu          10 pro 
          3 proti 
          0 se zdrţel 

 
Od tohoto bodu počet zastupitelů 12. Odešel Mgr. Sanitrik 
 
 
 



 

 

Usnesení č. 105/2011 
ZM bere na vědomí dle přiloţených podkladů inventarizaci majetku města Košťany za 
rok 2010         12 pro 
           0 proti 
           0 se zdrţel 

 
Usnesení č. 106/2011 
ZM bere na vědomí zprávu Ing. Nováka na zrušení SBaZ Města Košťany dle přílohy 
          12 pro 
           0 proti 
           0 se zdrţel 
Usnesení č. 107/2011 
ZM pověřuje místostarostu p. Svádu  jednat se SFŢP ČR ve věci projektu “Pořízení stroje 
na sníţení prašnosti ve městě Košťany“ v rámci OPŢP 2.1.3-Sníţení imisní zátěţe 
omezení prašnosti z plošných zdrojů     11 pro 
           0 proti 
           1 se zdrţel  

 
Usnesení č. 108/2011 
ZM bere na vědomí zprávu o poţadavku na odkup pozemku pod silnicí III. třídy dle 
přílohy a pověřuje místostarostu p. Daňka získáním informace o maximální moţné 
výkupní ceně a předloţení zprávy do příštího jednání ZM    12 pro 
           0 proti 
           0 se zdrţel  
Od tohoto bodu počet zastupitelů 11. Odešel p. Partik 

 
Usnesení č. 109/2011 
ZM schvaluje realizaci dětského hřiště firmou Hřiště Pod květinou dle předloţeného 
návrhu komise pro výběrové řízení a pověřuje místostarostu p. Svádu podpisem této 
smlouvy         10 pro 
           0 proti 
           1 se zdrţel  

 
Usnesení č. 110/2011 
ZM bere na vědomí oficiální rezignaci Mgr. Morkese na funkci předsedy Školské rady ZŠ 
Košťany         10 pro 
           0 proti 
           1 se zdrţel  
 

Usnesení č. 111/2011 
ZM pověřuje kontrolní výbor prověřením investiční akce VO Stará Střelná včetně všech 
podkladů s tím souvisejících       10 pro 
           0 proti  
           1 se zdrţel  

 
 
 
 



 

 

Usnesení č. 112/2011 
ZM schvaluje odměnu 1. místostarostovi v maximální moţné výši po dobu pracovní 
neschopnosti p. starosty        7 pro 
          1 proti  
          3 se zdrţeli  
Usnesení nebylo přijato 
 
Usnesení č. 113/2011 
ZM bere na vědomí I. etapu katalogu nemovitostí města Košťany dle přednesu Ing. 
Ryče 
          11 pro 
           0 proti 
           0 se zdrţel  
   
 
      
Zapsala: Renata Hegrová 
 
V Košťanech dne 29. 06. 2011 
 
 
 
              Tomáš Sváda 
         místostarosta města 

  
 
 


