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ve velké zasedeeí místngsti MětJ Košťany v* ?. patře hudovy

í-ť

Příťomnc 11 čl*nŮ ZM bylo usnášenísehcpné
Smluveni: Mgr. Zubrové, p. řaněk,
l\l*přítomen: Mgr" Macháčková, p, §ob*tka
Cvěř*vat*li zépisu byli urč*ni p. Pertik, p. Vechude
Zapísov*tel*m byla určena: Jitka §chnenková
N;*vrhovcu kornisi tvoří; p" Svád*, p. Krá!, p. Novotná

Usn*sení č" E8l2úl"4
Komise pro tvorbu usn*sení p, §véda, p" Král, p, Novotná
Svěř*vat*lé zápisu p. Partik, p" Vachr:da

tj*nq"s*ní č" 89lřS14
1} Z*háj*ní a volba Návrhové knmise
ž},3r:T en*vání ověřgvatelů zápisu
3) Kontrola usnesení
4} Zpnáva u čir:nosti Rill
5} P*ptávková říz*ní
§} MAS Cín*vecko
7} C&rl§§ a,s.
8} Rozpcčtová opatření
9} Pozemky
1*}Různe
X 1 } §nter"pela** zastupitelů
,12}Diskxze * *bčany
1 3} Závěr

cd tch*t* b*du přiš*l p" §obotka, počet Ztýl Lž

|.jsnesení č. Sfi/Z*14
ZM bere na věd*mí zprévu o plněr,lí usnesení

*d tohoto bodu přišla MEr. Macháči<ov;*, p*Čet ZM 13

11 pro
ů proti
ů se zdnžel

1_ 1 pro
il proti
ů se zdrž*l

3"2 pro
ů proti
ů se zdnžel



Usnesení č. S]./ž*14
ZM bere na ilěd*ry:í zpr;*vu o činnnsti RM 13 pro

0 pr*ti
fi se zdržel

Vzhl*dem ke zruš*ní p*ptávk*vlich řízení, nebyl* předložen*

Ugnesen{ č, 9žl?ú14
xr4 #h;átr_lj* srnlouvu o partnerství e vzájemné spolupráei mezi Měst*m KoŠťany a
MA§ eÍru*VĚeKCI o.p.s. a pověřuje starostu podpisenn sml*uvy

J"3 pno
ťl nrnťi
ů se zdrž*l

ugncggní č. 93/é81"4
ZM schvaluje d*datky č" 1 k* smlcuvám * poskytnrutí rneziúvěru * *věru z*
stavebního spoření č, *S22ů97-2-a7, CI830l"S*-8-*3, *§30159-ů-ůl,ů83*758-2*-*1
m*zi Měst*rn K*šťany a Českornoravskou sťavebni sp*řitelnou a,§. a p*věřuje
star*str: pcdpisem dodatkŮ

U_sn*g_en í č- 94/2.0 :"4

ZM a*hva!*j* rozp*čtavó opatření č. 4/2aM dle přílohy

l3 pra
* proti
§ se zdržei

1"3 pro
* pr*ti
* se xdržel

l"jsnesení č" 95/2014
zrq ser,ualuje pro*ij pozemku p.č" 1671101" * výnrěř* 54m2 k"Ú" KoŠťany aa eenlj
5*,- Kčlmž manželŮrn B|ance a jaros!avu Trskovi. a to za p*dmínek, Že kupujíeí dc
dvou rněsícŮ *d vyzv*ní Městským rjředem KoŠťany podepíŠÍ kr:pr:Í §mlfiuvu, uhradí

$lrr,ru uý*i r."p*r obny * nebudor_; mít v d*bě podpisu tét* kilpní smlauvy vŮči tvtěstu

K*šť*ny a j'eho příspěvk*vým organizacím žédné n*uhrazené zúvazky

§ť***.

Usn*s*ní č" 9Sl2ůl"4
ZM g*hvair:je prodej pozenrku st"p.č, 95 c viiměř* 34m2 t<.Ú. Střelná za cenu^Yil,*
Kčlm; p*n? L*n.* 

-r<'oškové, 
* t* za p*dnnínek, že kupujíeí d* dv*u měsícfi nd

vyavání Městským *ř*d*m Košťany pcdepíš* kupni srnl*uvl"1, uhr*dí plnou výŠi
k*pr,í e*ny a nebud* mít v *obě pcdplsu t*t* kupní smlouvy vŮČi ruěstu KoŠťany a
j*}:* příspěvkovým *rganlz*eim žádnó neuhrazené závazky

3 pno
ů proti
ů se zdnže]



Us**sení č, §7/2014
l ZM odkledá prodej poz*mku p.č, 1S9/5
I
I

13 pro
* prcti
* se zdnžel

U"sn*sení č" 9_8/2S14
ZM schvaluje prcd*j p*z*mku p.č, 2#í7" * výn""rěřc 1455m2 k"Ú, §tře|ná ;* c*nu
ž5ů,- Kč/nri paní Lueii §*nitrikovó, a to za p*dmir:ck, Že kupujíeí do dvou měsicŮ
nd vyzvání Měsiskýr:r rlřad*m Košťany pod*píŠe kupr:Í §m|Ouvuu uhradí pln*r* výŠi
r<upní e€ny a nebude mít v době podpisu tét* kupní sml*uvy vfiČi Něstr"l K*Šťany *
jei:* příspěvk*vým arganizacím žédné neuhraaené závaaky 12 prc

1 pr*ti
* se zdržel

U_ s_n ese níi_§§l ?,_* 3_*

ZM schvaluje pr*d*j p*zemku p,č" 1fiů1l1 * výměř* 57m2, poz*r,nku p.č. l"ž*l15 a
výměře 23 m7 a p.č,§S4l3 o výměře lrnř vŠe k.*" K*Šťany za eenu §*,- KČ/mZ
m*nželŮrn Jitce a §ng. Ladislavu Novtikovi, a t* za p*drnínek, Ž* kupujíeí d* dv*u
měsíeŮ od vyzvání Městským riředem Ko§ťany p*depíŠí kr:pní §rrtrlfft"lvu, u*,radí plnou
výši kupní Ó*ny * ne*ud*u mít v době p*dpisu této kupní smlouvy vfiČi Městu
Kcšť*ny a jeho příspěvk*výrn organizacím žádn* neuhrae*né závazky

12 pr*
ů pr*ti
* se zdrž*l
1 nehlasoval

ffi
ZM schvaluje pr*d*j p*zemku p"č. 129í2* * výměř* 73mZ a **4/1 o výměře
1*sm2 vše k.ú, K*ěťany z& ť€nu 5ů,- KČlm2 pan* Řadkr: FiŠeravi {ideální p*l*vina)
a manželfim Drahuši * V*§tru Fusovým {ide;*lní p*!*vina}, a to za pcdr,':Ínek, Že

kr:pující dCI dv*u měgícfi *d vyzvání Městským *řad*m Košťany podepíŠí kupní
smi*uvu, uhnadí pln*ur výši kupní ceny a nebr:d*u mít v době podpisu tét* kupní

závazky "| ? nrn

* pr*ti
ů se zdržetr

[Jsnesení č" 1ů1l3*14
ZM schvmluje pr*d*j p*zemku p.č. 1ž9/21 * výměře 358m2, p.č. 1*1130 o výměře
s m2, gt"*. áo:lr * viýměř* 1fim2 a p"č. 37*/92 * výměře 26mž všc k.ú" Košť*ny za
cen* 5il,- Kč/nn2 m*nž*lŮm Vóře a Slav*rnínu Vachudovym, a to za p*dmín*k, Ž*
kupujíeí d* dvotl měsícŮ *d vyzvání Městskýrn *řad*m Košťany pod*píší kupní
sm!**vu, r.:hnadí plnou výší kupní ceny a n*bud*u mít v debó podpisu tótc kupní
sm!*u;vy vŮč; Něstu.l K*šťany a jeho příspěvk*výn: *rg*nizacím žádné n*uhraxené

11 pro
f} nrnii
1 s* zdnžel
3. neh{msoval

ztvazky



Usnesení č, til2lžút4
ZM schvaluje pr*dej pozemkur p.č" 10ú1/2 o v_ýměře ]"4n"r2 a p.č, L2*ťt9 * výměře
?rn? k.*. Kcěťany za^c§nil 5G,- Kčlmž manŽelŮm t*iborovi a J*ně K*níčk*výrn {pndí!
a vei.3la} * manŽelŮnr Rudolfovi a Věř* Macháčk*vým (podíl n ve|.I/4}, a ť* *u
p*dmínek, že kupující d* dvou měsícŮ *d vyzvéní Městsk5?m úřadern K*šťany
podepíší kupní smlouvu, uhradí plnou výši kupní ceny a n*bud*u mít v době podpisu
tét* kupní sml*uvy vŮči t1,1ěstu Košťany a jelro příspěvkovým orgar"líz*eírn žádn*
neuhnazenó závazky 12 pro

il proti
ú s* zdnž*l
1 n*hles*vei

LJsn*g*ní č" 1*3/2ů]"4
řM schvmluje pr*d*j p*zemku p.č, 129l§ * výn,lěře 3"38m2, p.č" 1s1/31 * výmňře
34r"*ž, p"Č, 376196 * výměř* Sr::ž vě* k.ťr. Košťany ;* ť*nu 5*,- Wčlrn2 n t*
n:*nŽ*lŮm Libcr*vi a Janě Koníčkovým (po,díl * ve|.1lS}, nranželŮm Rudolť*vi * Váře
MacháČkovým {podíl s vei,1/6}, nranž*lŮm Jitee a Ladislavu !§*vékoví {podíl ó
vel.Ll#}, pfinl] R.adku FiŠerovi {podíl e vel. 1/6), rr,:anže!&m Dnahuši a Valťr*vi
řusovym (pndíi c ve!" 1/§} a manŽelŮm Věře a §lav*n":íru Vactrudovym {p*díl * vel"
116) a tg za podn,línek, že kupující d* dvou ryrěsícŮ od vyzv;*ní Měs&kýnn ťrřadem
K*Šť*ny pcdepíóí kupní §mlouvu, uřrradí plnou výši kupní ceny a nebud*r: mít v
době podpisu tót* kr:prrí smlouvy vŮčl Městu K*šťany e jeh* příspěvk*vý,m
nnganizacím žádné neuhraaen* utvazky 9 pro

S pr*ti
1 se adržel
3 nehlas*vali

rl. píU
ů pr*ti
* se zdržel
ž nepříťomni

iJsnesení č" XCI5l2*l"4
ZM sehv*lr:je prodej pozemku p.Č. 3?1/j"4 o výměře 6ú3m? k-ú. §tře!n;* z* een*
5ú,- KČ/mž m*nŽelŮm Mir*slavu a Michaele P*tmě§ilov,lím a ťo za p*dmínek, že
kupující d* dv*u měsícŮ od vyzvání Městským úřadem K*šťany p*depí§í kt_lpní
sml*i:v*, uhnadí plnou výši kupní ceny a n*budcu mít v dnbč pndpisu tót* kupní
srr:f*uvy v&či P+ěstu Kcšťany a jeho příspěvk*vyr:: *rg*nizacím žádné neuhraz*né
z;§vazky 11" pro, ff pr*ti

0 s* zdrž*!
2 nepřítornni

L"jsnesení č. :*6/2ůt+
ZM nebllde projednáv*i a;*rněry pnodeje p*zemkfi níže uvedené p*z*mky:
- p"č"ls7l55 {ost.pl,} celk,viiměra €2 m2 k,ú-Ko§ťany

Usnesení č, 1S4lžů14
ZM rev*kuj* usnesení č. 8alž*la



)l

- p.č.167l5? {ast.pl.) celk,výměra §ž m]k,ú.Košťany
- p.č,767/n2 {zahrada} celk,výměra l"07 m2 k.ú.Kcšťany
- p.č,*ž6 (zasť"pl.) c*lk"výrněra 2ž rn2 k"ú,Kcšťcny,
- p.č.209/15 {zahrada} celk,vým.3S7 m2 * st.p.č.731 * vym.Z1
- p"č" 364 (trv.p*r,} výnrr. 4352m2, p.Č. 363 {*st.pl.} 5CI4m2,
výrn" 1?08m3 a p.č. S2 (*sť.p!.} * výr*. 79Im2
- p-č- 5CI9l5 k"ú" ívllýny * výměře 5úOm?

n:2 cb* k,ú"Košťany
p"č" 365 {trv.p*r"} *

1ů pro
l 1-1§ UL|

2 se zdrželí

tjsnes*ní č" 1il7/2014
ZM schvaluje smlcu_vu o bezúplatnérn převodu viastnictví mez! M!kroreginnem
**uřl;v;§k, d,s,o. a Městem Knšťany a pověřuje starostlj padpisern smlouvy

tr2 pro
0 pr*ti
0 se zdrž*l
t nepříton"r*n

Usr:egeníč, 3.ů8/2CI14
ZM na základě doparuČerrí Jt"§ilr. Martina ŽiZWy {dopis ae dne žž-*9.3*14 - uplatnění
nórnku z titulu **p*vědn*st! za vady díla pcdle smloulvy č. 007 na pr*v*der.:í stavby
"VýsŤ*vhe byt.dcmu A3t, 83ú, e29 vČ*tně I§" - zhot*vit*l HAVI §.r.fi. } schvalujá
podání Žaloby a to v bodě l",, 5",6.a 7" proti }-IAVI §,r,O.f l§*vosedllcká 28BE,4ť5
fi1 T*piice a pověř*je starostu."rněsta padpisem všech p*třebných náležitostí 3< t*to
Žal*bě. t*k *by JUDr. Mantin ŽiŽ*a jí v co možná nejkratším t*rmínu mchl pod*t
příslušnérnu saudu 13 prm

§ prati
ů se zdržel

Usnesení č" 1ú9/ž014
ZM gchvaluje nákup výjezdov* clsť*rny CA§ 32 Tatra ]"4S *d Města Dubí za částt<u
55.**ff,- Kč a pcvěřr,"lj* star*stu podpisem kupní smlouvy 

'rr §;'§.,
3 s* zdržel

Zapsaia : Rerrat* Fiegr*vé

V Košťaneclr dn* 2§.*§,2*14


