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ZASTUPITELSTVS M§STA KOSTANY
UsNEsE§Í

zr zAsrDÁruí znsrupiTrlsryA 1,1Ě5TA xošŤnruy
xorunruÉHo DNE ].1.09.2013 oD 15,00 hod.

ve velké zasedací místncsti MěU Koštany ve 2. patře bi:dovy

přítomno 9 čienů ztv1 bylo usnéšeníschopné
Omluveni: Mgr, Morkes, p. Voháňka, p. Křikavová, ing, Ryč,
íng. Soba, p. Daněk
Ověřovateli zápisu byli urČeni p. Partik, p. Vachuda
Zapisovatelem byia urČena ]itka Schrenková
Névrhovou kon.isi tvoří: p. Sváda, p, Král, litgr, Šátková

Usnesení č. 12412013
Komise pro tvorbu usnesení p. Sváda, p. Krái, Mgr" Sátková
Ověřovatelé zápisl: p. Partik, p. Vachuda 9 pro

0 proti
0 se zdržel

{Jsnesení č, 125/2013
1} Zahi4ení a volba Návrhové komise
2) Jmenování ověřovateiů zápisu
3} Kontrola usnesení
4} Zpráva o činnosii RM
5i Poptávkové řízení ,,Chodnik Teplická ulice"
6) Výběrové řízení,,Stroj na snížení prašnosti"
7} MAS Cinovecko
8} Rozpočtové opatření
9) Různé
1 0) l nterpelace zastupitelu
1 1}Diskuze s občany
12)Závér 9 pro

B proti
0 se zdrželi

Usnesení č. t26120]_3
ZM bere na vědomí zprávu o pinění usneseni prd

proti
se zd;-žel
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0
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Usnesení č, 127l2C13
zl,t bere na vědorní zprávu o činnosti RM

Usnesení č. tz8l2013
ZM schvaluje nabídku od firmy VHS s.r.o za
včetně DPH na akci chodník Teptická ulice

9 pro
0 proti
0 se zcjržel

vysoutěŽenou cenu 716,857,97 Kč
v souladu s poptávkovym řízením a

pověřuje starostu nrěsta podpisem smiouvy a objednáním akce
9 pro
0 proti
0 se zdržel

Usnesení č, i2912013
Zl..4 p.oj"dnaio a schvaiuje výsledky Zadávacíhc řízení v podlimitnÍ.,veřejné zakázce
na codávi<u zan"retacího siroje "Pořízení stroje na snÍŽení praŠnosti Ve městě

Košťany,,. ZM pověřuje starostu města k vydání rozhadnutí o zruŠení Zadávaciho
řízení v případě, že výloučení uchazeči nepodají námitku proti rozhodnuií zadavatele
o-i":;.n'vyloučení z účasti v Zadávacím řízenÍ, DŮvodem pro zruŠení Zadávacího
yíz-eÁí dle § 84 odst,1 písm. a} zákona č. i37l2aa6 Sb. je skuteČnost, Že hodnotící
komise v rámci pcsouzení kvalifikace dodavatelŮ shtedála , Že ŽádnÝ z óadavatelŮ

nesplnii kvalilikaci v pcžadovaném rczsahu stanovených zákonem a zadávací
dgkumentací 9 p;,o

0 proti
0 se zdržel

od toho bodu přišet Ing. Šoba

Usnesení č, 130/2013
ffiformaciohlavníchcílechaaktivitáchprojektu''Městaaobce
severního Krušnohoří spolu s místními podnikateli táhnou za jeden prcvaz", který v

rámci opatření i11,4,1. programu rozvoje venkova 2Oa7-2a13 realizuje MAS

c]Novrcxo o.p.s. a hlavních zásadách a následné realizace Integrované strategie
území, kterou MAS cÍruov*cxo c,p,§, ve spolupráci se Širokou veřejností

{konrunitní projednávání) v rámci tohoto projektu připrevuje
1S pro
0 proti
0 se zdržel

ocj tohoto bodu přišei Ing. Ryč

Usnesení č, t3tlz*i3
ZX schvaluje rozpočtové cpatření č, 3l2a* die přílohy

11 pt-o

0 prcti
c se zdržel



Usnesení č. 13212013
zyl bude hlasovat o odvolání paní kýzlové zdenky

ř"Sr.ňv na příštím zasedání zastupitelstva města

tJsnesení č. 132/2013 nebylo přijato

Usnesení č. 133/2013
ffizlovou Zdenku z finančního

].1.09,2013

usnesení č. 133/2013 nebyla přijato

z finančního výboru Města
3 pro
3 proti
5 se zdrželi

výboru Města Košťany ke dni
6 pro
1 proti
4 se zdrželi

Zapsala: Renata Hegrová

V Košťanech dne 11.09.2013

lomas


