
ZASTUPITELSTVO M ĚSTA XOŠŤnrVY
UsNEsENÍ

znseoÁní znsrupITELsTvA MĚsrn rošŤnnv
ronenÉHo DNE Lg.t2.2o14 oD 12.oo hod.

ve velké zasedací místnosti MěÚ Košt'any ve 2. patře budovy

zE

Přítomno 14 členŮ ZM bylo usnášeníschopné
Omluven: Ing. Ryč
Ověřovateli zápisu byli určeni Tomáš Volf, Milan Šerl
Zapisovatelem byla určena: Schrenková Jitka
Návrhovou komisi tvoří: Tomáš Sváda, Ing. Přemysl Šoba,

Usnesení č. 130/2014
1) Zahájení a volba Návrhové komise
2) Jmenování ověřovatelŮ zápisu
3) Kontrola usnesení
4) Zpráva o činnosti RM

-o5) Rúzné jednací řád
6) Pojištění města
7) Poptávková Yízení - sběrný dvŮr
B) Rozpočet na rok 2015
9) Rozpočtová opatření
10) RŮzné
11) Interpelace zastupitelŮ
12) Diskuze s občany
13) Závér

Usnesení č. 131/2014
Komíse pro tvorbu usnesení p. Sváda, Ing. Šoba, p, Opata

Usnesení č. 13212014
ZM bere na vědomí zprávu o plnění usnesení

Usnesení č. 133/2014
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti RM

Oldřich Opata

t4 pro
0 proti
0 se zdržel

14 pro
0 proti
0 se zdržel

14 pro
0 proti
0 se zdržel

14 pro
0 proti
0 se zdržel



Usnesení č, 134/2014
ZM odkládá projednání změny jednacího řádu Zastupitelstva Města KoŠťany
do příštího jednání Zastupitelstva města Košťany 6 pro

2 proti
6 se zdrželi

usnesení č. 134/2014 nebylo přijato

Usnesení č. 135/2014
ZM schvaluje poznámku č. 1 - § 4 řádek 5: před jednání ZM bud'písemně,
nebo elektronickou poštou (dle volby zastupitele) 14 pro

0 proti
0 se zdržel

Usnesení č. 136/2014
ZI,4 sch"aluJe poznamtu č. 2 - § 4 řádek 5 a 7: prostřednictvím MěÚ
místostarostovi města nejméně 6 dní před jednání ZM....... doručené
materiály musí být předány členŮm ZM bud' písemně, nebo elektronickou
poštou (dle volby zastupitele) a to nejméně 5 dní před termínem konání ZM

t4 pro
0 proti
0 se zdržel

Usnesení č. 13712014
Žý schvaluje poznámku č. 3 - § 5 řádek 6: ZM mŮže hlasováním body
programu přesunout, sloučit, doplnit a zrušit 14 pro

0 proti
0 se zdržel

Usnesení č. 138/2014
ZM schvaluje poznámku č.4 - § 4 nakonec odstavce: Rada města, starosta a
místostarostové předkládají podklady do ZM po projednání v Radě města

3 pro
2 proti
9 se zdrželi

usnesení č. 138/2014 nebylo přijato

Usnesení č, 139/2014
zlvl šcnvaluje poznámku č, 5 - § 9 nakonec odstavce: k bodům programu
projednávaných jako RŮzné nebude ZM přijímat usnesení 7 pro

0 proti
7 se zdrželi

usnesení č. 139/2014 nebylo přUato



Usnesení č. 140/2014
ZM schvaluje poznámku č.
v textu

6 - dle písemného podkladu vyznačeného červeně
9 pro
4 proti
1 se zdržel

předloženého návrhu s
6) a pověřuje starostu a

7 pro
4 proti
3 se zdrželi

Usnesení č. 14112014
ZN scnvaluje změnu jednacího řádu dle
pozměňovacími změnami (č. !, č. 2, č, 3, č,

místosta rostu podpisem

usnesení č. 141/2014 nebylo přijato

Usnesení č. 14212014
Zrl sch"alrr pEistcni Města Košťany u České pojišťovnY_ a.s. a to Ve

stávajícím iorsaňu pojištění pro období 1.1.2015-31.tz.2}t9 za cenu

2Lo.žB3,- Kč/rok a povéřuje starostu podpisem smlouvy 10 pro
0 proti
4 se zdrželi

Usnesení č. 14312014
ZM p.o]ednalo á schvatuje výsledky zadávacího řízení ve veřejné zakázce.

malého rozsahu na stavenní práce ,,SDq Košťany-stavba". NejvhodnějŠÍ

nabídka od firmy TELKoNT S.r.o., IČ 25467069, nabídková cena

2.285.0o5,o2 Kč v8etně DPH bez rozpočtové rezervy. ZM povělutt:!Tg:lu
města podpisem smlouvy o dílo s uchazeČem TELKoNT s.r.o", IC 25467069.

Akce je v rámci projektu OPŽP ,,Sběrný dvŮr Košťanť
Cz.I.ozi+.I.0olL4.z3267 10 pro

0 proti
4 se zdrželi

Usnesení č. t44l2014
ffialujevýsledkyzadávacíhořízeníveveřejnézakázce
malého- rozsahu na áodávky ,SDO Košťany-dodávka technologie".

ŇÚunóonější nabídka od firmy Radek ortcikr, tČ totzs74g, nabídková cena

i,tírz"sgg; Kč včetně DpH bez rozpočtové rezervy. Z'1,11 pověřuje starostu

města podpisem Š.iouuv o oíto s uchazečem Radek ortcikr, IČ 7ot23749.
Akce je v rámci projektu OPŽP ,,Sběrný dvŮr Košťany"

Cz.I.02i4,I.0o/t4.23267 " 11 pro
0 proti
3 se zdrželi



i

Usnesení č. t+5/2014
ZM schvaluje rozpočet na rok 2015 dle projednané přílohy na jednání ZM
konaného dne 19. t2.20I4 13 pro

1 proti
0 se zdržel

Usnesení č. 14612014
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2014 dle přílohy 13 pro

0 proti
1 se zdržel

Usnesení č. I47 /20t4
ZM schvaluje předběžné rozpočtové opatření č. 7/20t4 k rozpočtu na rok
20t4 pro operace které vzniknou za období t9.I2.20l4-3I.L2.20t4 bez
určení konkrétní výše Kč pro tyto rozpočtové změny:
1. přijetí a případné realizace výdajŮ účelově poskytnutých transferu
2. upřesnění výše transferu popř. jejich vypořádání t4 pro

0 proti
0 se zdržel

Usnesení č. 14Bl2014
Z]yI schvaluje odměňování komisí s nepravidelnou činností (s platností od
01.01.2015) takto: členové a předsedové komisí s nepravidelnou činností
pobírají odměny dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. pouze za měsíce, ve
kterých se účastnili práce v příslušných komisích. Zaměstnanci města, MěÚ,
a uvolnění ČlenovéZM odměny dle nařízení vlády č,3712003 Sb. za práci ve
výborech a komisích nepobírají

Usnesení č. 149/2014
ZM revokuje usnesení č. t29/20t4

14 pro
0 proti
0 se zdržel

t4 pro
0 proti
0 se zdržel

Usnesení č. 150/2014
ZM schvaluje nákup zemního plynu pro tlěsťo Košťany a jeho PO
prostřednictvím Ceskomoravské komoditní burzy Kladno a to maximálně do
konce roku 2015 a pověřuje starostu realizací 14 pro

0 proti
0 se zdržel



Usnesení č. 151/2014
ZM schvaluje přidělení finančních prostředkŮ do rondu zaměstnancŮ ve výši
2o/o z objemu hrubých mezd na období od 01.01.2015-3I.t2.20I5

Usnesení č. 152/2014
ZM schvaluje nákup vozidla pro
s,r.o. za cenu 341.900,- Kč
objednávky a realizací nákupu

potřeby Města
vč. DPH a

14 pro
0 proti
0 se zdržel

od Auto Centra Elán
starostu podpisem

13 pro
0 proti
1 se zdržel

Košťany
vvpoveruJe

Zapsala: Renata Hegrová

V Košťanech dne t9.72.20L4

mas


