
ZASTUPTTELSWO MĚSÍA (OŠŤANY
u§NEsENÍ

ZE ZASEDÁNi ZASŤUPIŤELSTVA MĚSŤA KOŠŤANY
koNANÉHo DNE 12,03.2012 oD 16,0o hód,

Ve ve ké zasedacímistnosti MěÚ KoŠťény V€ 2, patře budovy

Pří|omno 13 členŮ zM, tzn., že zM bylo usnáaeňís.hopňé
omluven p Voháňka, p, Kiikavová
ověřovátel zápsU by]iUrč€n Ing, Ryč,Ing. NoVák
zapsovaleem by a uraena N.td9a Pu(lió]loÝá
Navňólou [óm§, tvor o sÝada, Mor, Šótlová, o král

Usnesenič, 2512012
zM schvaluje proqram V tomto znéni:
1 zalrájenie volba Návrhové kom 5e

henováni óVěřovatelŮ záp sú

11)hterpeóce žóstuptelŮ

Usnešénič 2612012
Komise pro tvorbu u5n€9eni p, sváda, Mgr Šálková, p. Rrál
ověřovale é záp]sú ]nq, Ryč,Inq, Novák 13 pro

!§4!53!!t 
"zl?9]2ZM bere na Vědomizprávu o plněniusneseni

Usnés€nič,2312012
zM ber€.a vědomizprávu o čnnostiRady něsta 13 pro

Ušnesenič, 29l2012
zM schva Uje ozv č,2/2012 d|e přiolry. pověřúlé fiistost rosty podp sy této Jyhléiky



/

Uslresenič, 30/2012
zl.a rušiíond rozvoj€ bydl€nia pieÝádiV€ikeré finančniprostředky do rozpo&u města

Usneqenič, 32l2012

s,"d ,,ó,'aco;;nlm.eie qob! .e,|o, l",apa,ó.o .d-d,t, i, t

iů'3í,!]i,ť'!i}*.n na próvoz Mp s ob.i Hrob a pověiuje úistostárostu Ťomáše svádu
Wpracovénim veřelnoprávni sm ouvy

Lrsnešenič 33/2012
?,L,. ^.l. . ".,.. l 19 -r,' coř oR}

:es oqo, r, ,,",ni op- " 
pou lo1os€9/éoU ,áVan,",UoU

ŽM íhvaure rózoó.love oD.lien,. or2or2 d. priohý

zM s.hválui€ Vráceniúhrádv daně, pňiňů práVnckcýh osob
Kčz rozpóči! města na účet sBáZ d€ př€dložené žádost

hospodář§kého Vý5édku zŠ

od tohoto bódu počet zastupteLů 12, ódéše Mol, sanitrk

lsn€š€ni č 36/2012
7M schValule rozdeen hošpódá6lélro ýýšédlu
dale zM s.liVáue snzen, odvodU z hóspodářsté

Košťeny za rók 20t1 de pi]loŽenélro

sBaz za rok 2011de přložé.ého névrlru a
č nnóstiměsia o 100ti9 kó za mési. březén

0 s€ zdržel

U§íešénič ]5/2012



Lršnés€ni. 33/201a

MŠ KoŠťany za rók 2011 dle přiloŽeného
hošpodáis[ého Výs],dl u

hospodářského Ýý9l€dku MŠ Motý ék střelná za rok 2011 d]e

0 prot]
o §e zdržél

#@,^***no-*.ť'"'_Y?'r*::^T"f l:.:i.";i"'""i:
i§i,l:*f,"',i:ffi iH;-."'=vid! podpisem kúpní smlouvy,l

0

panú MlchaIu skákaLoÝi a

9 sovo §poluúčasti občanŮ

fi 
*",:*l,*,":*.m:*;l,avó,hodn,lů,výstby

žfi=--uuaaa rv u" +otup,l"i,
' ,ol ó pro"Po p,o,é{

0 prot

' 
š€ zdržel

ňEiostáro§tu Toňášé svadú zadď
h hk, abv ýý9ledty tolrďo áUo]ú

ól 2Ór1 á tó dó ma,imarnL Ýyse

;onirorú topiého systému ]BD

ffi;,,*ig***lt+r*,"*i',"'**:,gl;

"o**--"-'" *- ', 
§96 o ÝÝmeíe 54m2 k,ú. Košťany do přištiho ]ednáni



zM schÝaluie orodei DozemkU pářc,č, 17213 ó Výměřé 21m2 k,ú. stie né 5,l ndře Kafkové
7e l,p.l,! do d.ó, ,éJ('oa /v,Jdl M.<tsk\- U-áoe' ,osíé,,

,p'|,eure,iš 50 _1i/ a'

U§nesení č, 45/2012
zll *trw ule p.oael pozemku parc, č 9al121 k,ú Košlany o Výměřé 5am2 pani lv€té
Ko afové a to ža Údmínek, že kupující do dvoú měsícŮ od !,yzváni l"]ěstským úřadem
Koštany podepišé kupnismouvu e zapatip nou kupní.enu Ve výši50, Kďmz,

3 3;"j:,"

Usn€senič.46l2012
zMš.hÝa_teDrode J22l69,., 5-.,aóljaě|e6'-7p",iLdond,;
lleqove o ,o /á p;dŤrel 

': 
tupu,, oo o,ou -é,.ť od .,^a, '4""l_,m ]!d€,

KošťánÝ oodeDíae kupnísňlóúVU á ádatí plnóú kupniÉnu revýš 5o0,,l(vň2

Ušnese^íč,47l2012
zM bere ne vědoúi petc občánŮ na podporú starošty

Usnes€níč.43/2012 "
zM revókuj€ Usnesení Č. 23l2or2

Zapsáa: Renata Heqrová

V Kóšťáne.h, dne 12,03,2012

ťu;]


