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UsNEsENÍ
ZE Z^srDÁruÍ zAsTUPITELSTVA MĚSTA xoŠŤntry

KONANÉHO DNE 24.06.2a73 oD 15,00 hod.
ve velké zasedací místnosti NěÚ Xošťany ve 2. patře budovy

Přítomno 12 členŮ ZM, tzn. že ZM bylo usnášeníschopné
omluven p. Voháňka, Mgr, Šátková
Ověřovateli zápisu byli určeni p. Partik, p. Daněk
Zapisovatelem byla určena Petra Paarová
Návrhovou komisi tvoří: p, Sváda, p. Král, Mgr. Macháčková

Usnesení č. 7412013
1) Zahájení a volba Návrhové komise
2) Jmenování ověřovatelŮ zápisu
3) Kontrola usnesení
4) Zpráva o činnosti RM
5) Závěrečný účet, finanční závěrka
6) Poptávkové a výběrové řízení
7) Pozemky, kino
B) RŮzné
9) Interpelace zastupitelŮ
lO)Diskuze s občany
71)Závěr 13 pro

0 proti
0 se zdržel

Usnesení č. 7512013
Komise pro tvorbu usnesení p. Sváda, p. Král, Mgr. Macháčková
Ověřovatelé zápisu p. Partik, p. Daněk 13 pro

0 proti
0 se zdržel

Usnesení č. 7612013
ZM bere na vědomi zprávu o p|nění usnesení

Usnesení č. 7712013
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti RM

13 pro
0 proti
0 se zdržei

13 pro
0 proti
0 se zdrže!



Usnesení č. 7Bl2013
ZM schvaluje účetní závěrky
ztrát) dle přílohy

snesení č.79/2a13Usneseni c. /9lZUlJ
ZM souhlasí
Košťany za
přezkoumání

7a rok 2012 (rozvaha, výkaz ziskŮ a
13 pro
0 proti
0 se zdržel

s celoročním hospodařením města a závěrečným účtem města
rok 2ot2 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku
hospodaření města za rok ZaQ s výrokem bez výhrad

13 pro
0 proti
0 se zdržel

Usnesení č. 80/2013
zl"t schvaluje dokončení rozhlasu firmou ]D ROZHLASY s.r.o. a pověřuje
starostu poápisem smlouvy za zvýhodněnou cenu 321.tl2,- Kč včetně DPH
(dle přílohy) 12 pro

0 proti
1 se zdržel

komunikací v souladu s
podpisem smlouvy a

13 pro
0 proti
0 se zdržel

Usnesení č. B1/2013
ZM schvaluje nabídku od firmy VHS s.r.o, na opravu
poptávkovým řízením a pověřuje starostu města
objednáním akce (dle přílohy)

Usnesení č. B2l2013
zr,l pro:ednalo a schvaluje výsledky zadávacího yízení v podlimitní veřejné
zakázký na dodávku zametacího stroje "Pořízení stroje na sníŽení praŠnosti
ve městě Košťany". ZM pověřuje starostu města k vydání rozhodnutí o
zrušení Zadávacího řízení v případě, že vyloučení uchazeči nepodají námitku
proti rozhodnutí zadavatele o jejich vyloučení z ÚČasti v Zadávacím řízenÍ,
Důvodem pro zrušení Zadávacího řízení dle § 84 odst.1 písm. e) zákona Č.

fi7lzaa6 Sb, je skutečnost, že hodnotící komise v rámci.hodnocení nabídek
hodnotila pouze jednu nabídku. 13 pro

0 proti
0 se zdržei



Usnesení č. 83/2013
ZM schvaluje nabídku od firmy CENTROPOL ENERGY, a,s. na Dodávku
plynu pro Město Košťany dle zprávy hodnotící komise a dále doporučuje
starostovi zahájit jednání o uzavření smlouvy 72 pro

0 proti
1 se zdržel

od tohoto bodu se dostavila Mgr. Šátková, počet ZYl 14

Usnesení č. B4l2013
ZM schvaluje směnu pozemku parc.č. 344/1k.ú. Střelná o výměře 443m2 za
pozemky parc.č. 335/45 o výměře 39m2 a parc,č. 335/46 o výměře 71m2
vše k.ú. Střelná a to mezi Městem Košťany a manželi Hrdtičkovými

13 pro
0 proti
0 se zdržel
1 nepřítomen

Usnesení č. B5/2013
ZM adložilo prodej pozemku parc.č. 5B9/? o výměře 10m2
výměře 48 m7 všá'v k.ú. Košťany firmě ČEZ a.s.

p.p.č. 1Oa4/2 a
14 pro
0 proti
0 se zdržel

strategie oprav
tuto strategii do

0 pro
10 proti
4 se zdrželi

zpracování strategie oprav
zpracovat tuto strategii do

2 pro
. 10 prcti

2 se zdržeii

Usnesení č, 8612013
zlýl odkládá sanační práce objektu kina do zpracování
bytového fondu SBaZ a ukládá řediteli SBaZ zpracovat
6meSlcU

usnesení nebyla přijato

Usnesení č. B7l2013
zlÝl odkládá sanační práce objektu kina do
bytového fondu SBaZ a ukládá řediteli SBaZ

,o
/!-neslCu

usne§eř, í nebyla přijato



Usnesení č. BB/2013
ZM schvaluje započetí sanačních prací na CIpravu kina (střecha, hydroizoiace,
venkovní výplně otvorŮ) a uvolňuje na výše uvedené práce z finanční rezervy
{bez zapojení do rozpočtu řádek č, S2-výdaje rozpočtu 2013) 1,Smil. Kč a
1,386,143,- Kč z fondu FRB, Dále pověřuje RM vypsáním poptávkového
řízení na výše uvedené akce 12 pro

1 proti
7 se zdržel

{-"lsnesení č, 89/2013
7M ichvaIuje přesun finančních prostředkŮ z rezervního fondu do fondu
rozvoje investičního majetku ve výši 88,000,- Kč z dŮvodu zakoupení dětské
mr.lltifunkční sestavy 14 pno

0 proti
0 se zdržel

Usnesení č. 90/20:L3
ZM bere na vědomí inventarizační zápis o
rněsta Košťany ke dni 37,I2.2a72

Zapsala: Renata Hegrová

V Košťanech, dne 24.a6.2013

výsledku ínventarizace majetku
14 pra
0 proti
0 se zdržel


