
zAsTU pITELsTvo t{Ěsrn xošŤnNy
usNeseNí

zE zAsEDÁrví znsruplTrlsryn NĚsrn rcošŤnruy
xorrnruÉno DNE 13.11,2013 oD 15.30 hod.

ve velké zasedací místnosti uěÚ xošťany ve 2. patře budovy

Přítomno 10 členŮ ZM bylo usnášeníschopné
Omluveni: p.Král, p, Vachuda, Mgr. MacháČková, Ing. Soba, Mgr. Morkes,
Ověřovateli zápisu byii určeni Ing, Novák, Ing, Ryč
Zapisovatelem byla urČena Dana Pacandová
Návrhovou komisi tvoří: p. Sváda, p, Trsek, p. Novotná

Usnesení č. 163/2013
1) SloŽení slibu zastupitele
2
3
4
5
6
7

Zahájení a volba Návrhové komise
Jmenování ověřovatelŮ zápisu
kontrola usnesení
Zpráva o Činnosti RM
Aukce energií
Nákup vozidla

8) Návrh rozpočtu
9) RŮzné
rbl Interpelace zastupitelŮ
11) Diskuze s občany
1Z} Závér

Usnesení č. 16412013
Kornise pro tvorbu usnesení p. Sváda. p. Trsek,
Ověřovatelé zápisu Ing. Novák, Ing. RyČ

usnesení č. t6512013
ZM bere na vědomí zprávu o plnění usnesení

Usnesení č. i6612S13
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti RM

10 pro
0 proti
0 se zdrželi

p. Novotná
10 pro
0 proti
0 se zdržel

10 pro
0 proti
ů se zdržel

t

10 pro
0 proti
0 se zdržel

od tohato bodu dorazi! ing. Šoba, počet ZM 11



Usnesení č. 16712013
Zl4 schvalgie poffiani nových smluv die nabídk,7 č.13020138

Košťany a CcZ..], "u to za přeOpokladu., že tato zvýhodněná cena

ei.energie nuce ňo;orrt. také jeho přisoě",i,tovYm organ'Zo?:'*, =

iozpočtu na rok žtli4 a

2 se zdrželi

nákupem OA pro zajiŠtění technickéhc

=,it s valníkem. ZM na tento nákup
1B prc
1 proti
0 se zdržel

pověřuje starostu města jeho
11 prc
ů proti
0 se zdržel

mezi t"lěstem
za silovou část
dále pcr,ěřuje

bytového fonCu Měste
15"01 .7014

pro
proti
se zdrželi

Usnegení č. 16912013
zll nere na vědomí návrh

írut souhiasí s přípojkou

starcstu pocipisem smluv ů proti

Usnes;eníj_jÉ§lZ013
ŽÚ p""ěřrj" .taroitu. města'?Tá:":^"{*
.hoju měšta. osobní automobil bude do

-""iň:" 150tis. Kč z rozpočtu města

vyvěšením

od tohoto bodu dorazi|a Mgr, Macháčková, poČet ZV1 17

Usnesení č. 170/2013
ZM souhlasí = u,fpru,ováním ",{n9,Ťlo._93::::^,-::1-.vi buultÍo}l - -'ďÓ;;;J 

a pověřuje RM jejím zadáním do
Košťany do výŠe 100tis Kc a poveru;e r..1,1 j=jl!|l ,ugul 

9
I

2

od tohoto bodu odeŠel Ing, RyČ, poČet ZM 11

XŤř*-ť#ffi y č,j, 94 ! 13 l 4L2: :_ ?ř ť,1,::T_oi:J.""1i T1§lffi'fl 1:
í,Tr,,"ť-i:1?_il'".-"§.;o,;;"ffi,;;;*ň",ó_í,státu 

ve T ěcech majetkových ne

pczemky parc, č. ďreiJ"-J*r.. č. ;ril&,;, x-iř-,-.,v a pověřuje starostu Tcmáše

lváCu podpisem srnlouvy Ť JJ"1
0 se zdržel

NN z parce|,i- č, 76=14 na p,s"č, žs3l7 r, k,ú, Střeiná
1- i pra
0 pt-oii
ff se zdržei



/
Usnesení č. 17312013
ZM bylo seznámeno s výsledky zadávacího řízení v podlimitní veřejné zakázce na
dodávku zametacího stroje "Pořízení stroje na snížení praŠnosti ve městě KoŠťany".
Nejvhodnější nabídka od firmy Radek Ortcikr, iC 7a123748, nabídková cena
2.589.400,- Kč včetně opn. ZM pověřuje starostu města podpisern Xupť smlouvy s
uchazečem Radek Ortcikr, TC 7a72374B. Akce je v rámci projektu O?Z? "Pořízení
stroje na snížení prašnosti ve městě KoŠťany" 12111062 , CZ t,aZlž.1,00/11.12522

11 pro
0 proti
0 se zdržel

Usnesení č. 174lž013
ZM revokuje usnesení č. 114/2aL3 10 pro

0 proti
1 se zdržei

10 pro
0 proti
1 se zdržel

Usnesení č" 17512013
ZM revokuje usnesení č. 177l2a:-3

Zapsala: Renata Hegrová

tl Košťanech dne 13.11.2013


