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ZASTUPITELSTVO MĚSTA KOŠŤANY
UsNEsENÍ

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KOŠŤANY
KoNANÉHo DNE 25.01.2012 oD 15,00 hod.

Ve velké zasedací místnosti MěÚ Košťany ve 2, patře budovy

Přítomno 1o členŮ zM, tzn., že zM bylo usnášeníschopné,
omluven p, Voháňka, p. VachUda, l"lgr, sanitrik, I49r, |'4acháčková, 1,49r, t,4orkes

ověřovateli zápisu bYl] určen] Ing, Ryč, Ing, NoVák
Zapisovatelem byla urČena NataŠa Pucholtová
t',távrhovou komisi tvoři: p. sváda, M9r. Šátková, p, Krá]

Usneseníč, 1/2012
z1.4 schvaluje program V tomto znění|
1) Zéhájeni a VoIba NáVrhové l on-ise
2) Jmenování ověřovatelŮ Zaplsu
3) Kontrola Llsnesení
4) ZpráVa o čjnnostl R|4

5) Dofinancování 3 BD
6) sDH Košťany
7) Pozemky
B) lnvestiční akce
9) 1,1P Košťany
10) Různé
11i InterpelacezastupitelŮ
12) Diskúze s občany
13) závěr

Usneseníč. 2/2012
xo.G" pl-o wol.uu usnesení p. sváda, !1gr, Šátková, p, Král
oVěřovatelé zápisu lnq. Ryč, In9. NoVák

Usneseníč, 3/2012
zM bere na vědomí zpráVu o plnění usnesení

činnosti Rady města

10 pro
0 proti
0 se zdržel

10 pro
0 prot
0 5e zdržel

10 přo
0 proti
o se ždržel

Usneseníč. 4/201
zí,1 bere na vědomí zprávu o

Usneseni č, 5/2012
zM bere na vědomí informace od
3BD

místostarosty Tomáše svády ťfinancováni a stavu
10 pro
0 proti
o se zdrželi



usnesení č. 6/2012
/I\4 sc'lVa uJe zilzoVaC; |,slJnU JeoFotL,y soor!r oobrovoInÝ(h-nl9losLdrostt]'lomase sVaoJ podplseŤl této l|srl, v (dle př;lohy)

10
0
0

Usnesení č, B/2012
7Y schvaluje ljmér prodele čjst pozeŤ\U paíl, i
castl pozeml u aa,c. Č 149/28 k.Ú, slřelná

Usneseníč, 7/2012
Zlv1 schvalu]e jmenovací dekrét Velitele jednotl,y sDH, a dále dohody o výkonu
č]nnosti velite]e drLJžstva, strojníkŮ jednorly, členŮ ]ednort y 

" 
,"rnim ii"nŮ lsoHopro ,rok 2012 a pověřUje místostarosru Tomáše svádtl podpisem. V případě

morá|ního pochybení bude člen JSDHo sLarostou mesra imisiostarostou mélta; zeseznamu členů JsDHo odvolán (dle přílohy), 9;;' -- '-
0 proti
1 se zdržel

Usnesení č, 9/2012
zl4 schvaluje záměr prodeje pozérnku st. parc. Č,

hasičŮ a pověřu]e

pro
proti
se zdržel

149/2a k.ú. střelná a směny
10 p.o
0 proti
0 se zdržel

t72/B o výměře 28m2 k,ú. střelná
10 pro
0 proti
0 se zdržel

Usneseníč. 10/2012
ZM^s_chvaluje pfodej pozemkrr parc, č, 119/]6 o Výměře Bo m2 a pozemku parc, č.1l9137 o výméře 71m2k.ú. Košťany ma.želŮín l,íarkeťě a Alešovl iir".o"V,"i t" -
?::T]i9i, '9 kupujici do dVoL mésicŮ oo vyzváni Méstským úřade- Košťary
oodeplsl kLpnl smlouvu a žapJal'p|nou k.JpnÍCe.lL Ve VyŠi 25o,- KČlrr2.

10 pro
0 proti
0 5é zdrže]

Usnesení č, 11/2o12
Zt,l schvallrje ]ednotllVé investiční akce
pověřu.]e místostarosty Tomáše SvádU
pookladŮ Dro reallzéc, lednoll,Výcl" akc',
zastupitelstva ke schválenÍ,

dle přílohy Včetně orient, finančního krvtí aa 149r Mila4a santria přípravoL Vlech
]€dnotlivé akce budoU ještě předloženy do

9 pro
0 proti
0 5e zdržel
1nepřílomen

Usneseníč. 1212012
71,!9V:'u]e íř,;sLostélosty TorFaše 5!adL d l,]ol, 14laía sal Irrkd zakoLpe-l,Ť dUn-,stFn rr cecu i s nfornó(l s uoozoíl é'']'m, že \e Ťésté se ^réij radarern,

2 pro šóbJ, Pyi
8 proti
0 se zdrže]



/

Usneseníč, 13/2012
ZN4 schValuje záměř
misto5larostU Tomáše
výše 400tis, Kč

na koUpi mobilniho laserového
Svádu vyhlášenim výběrového

měřice rych|osti a pověřuje
řízení na tento nákup a to do

9 pro
1 prot] šob3
0 §e zdržel

Usneseníč, 14l2012
Z|,1 pověřuje místostarosly Tomáše sVádu a lvl9r. I\4ilana Sanitrika Vypsáníín
výběrového řízeni na dva strážníky 1,4P s dobou nástupu od 01.o4.2012

10 pro
0 protr
o 9e zdrže\

Usneseníč, 15/2012
Z1,1 schva|uje plán kontro|níčinnosti KV ZM pro rok 2012 10 pro

0 proti
0 se zdrže

Usneseníč. 16/2012
zpl schvaluje smlouvu mezi |,lěstem
Věcech majetkových o bezúplatném
pozemek parc. č, 312/5 a parc, č.
místostarostu Tomáše sVádu podpisem

Košťany a Úřadem pro zastupováni státu Ve
převodU nemovitostí č. 164111,14120 na

394/3 k.ú. střélná (dle příohy) ě oověřu]e
této smlouvy, 10 pro

0 proti
0 9e zdržel

Us,,]eseníč. 1712012
zM schvaluje ozv č. 8/20!2, kterou se rUší ozv č. 5l2o11 o místním poplatku za
Výh€rní hraci přístroj nebo j]né technické herni zařízení 10 pro

0 proti

_,. 0 se zdrže|

Usneseni č, 18/2012
zM schvaluje ponechání\^/ši odměn dle usneseňizM i. 7z2/2ol7 a č,l45/2o1l

B pro
1proti
1 se zdržel

U5nesenič, 19/2012
Zl'4 schvaluje rozpočet fondu zaměstnancŮ pro rok 2012 dle přílohy

9 pro
0 proti
1 se zdržel

1'0 pro
0 proti
o s€ zdrže]

Usneseni č.20/2012
ZM schValu]e rozpočtové opatřeni č. 08/2011 dle příohy



UsnesPnl ( )1l )l)1 )
í žádost na ozelenění města Košťan a pověřUje místostarostu

/ loméše sVádU provedenim všech poiřebných úkonŮ a podpisem potřebných
do}, JmenrŮ, 10 pro

0 proti
0 se zdrže]

Usnesení č, 2212012
z1.1 schvaluje zasílání zápisŮ zjednání R|V1 těm č]enŮm zastupitelstva, kteři pro]eví
zájem, a to na základě žádosti, která ]e pří]ohou tohoto usnesení, současně Zl"1
Ukládá tomu, kdo ]ednání RI4 řídí, aby zaj stil d]stribuc] zápisu e ektronickoL] poštou
nejpozději do 3 pracovnich dníod data jednání Rl"l, 10 pro

0 proti
0 se zdržel

Usneseníč. 2312012
Zt4 pověřuje místostaroslu Tomáše sVádu předáni pohledávky za neuhrazené
telefonní slUžby za 1.4gr, 1,4orkesem (Vlz, usnesení Z|'4 č. 17512011) k Vymáhání,

8 pro
0 proti
2 sé zdrže|

od tohoto bodu odešel p, Partik, nyni počet ztsstupiteiŮ 9

Usneseníč, 24l2012
Zlvl bere na Vědomí zpráVu pana starosty na dotazy ze dne 19,12.2011 (viz, přiloha)

0 pro
1 proti
B se Zdrželi

Zapsalai Renata Hegrová

V Košťanech, dne 25.01,2012

města
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