ZASTUPTTELSWO MĚSÍA (OŠŤANY

u§NEsENÍ

ZE ZASEDÁNi ZASŤUPIŤELSTVA MĚSŤA KOŠŤANY
koNANÉHo DNE 12,03.2012 oD 16,0o hód,
Ve ve ké zasedacímistnosti MěÚ KoŠťényV€ 2, patře budovy
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Navňólou [óm§, tvor o sÝada, Mor, Šótlová, o král

Usnesenič, 2512012
zM schvaluje proqram V tomto znéni:
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11)hterpeóce žóstuptelŮ

Usnešénič2612012

Komise pro tvorbu u5n€9eni p, sváda, Mgr Šálková, p. Rrál
ověřovale é záp]sú ]nq, Ryč,Inq, Novák
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ZM bere na "zl?9]2
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
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zM s.hválui€ Vráceniúhrádv daně, pňiňů práVnckcýh osob
Kčz rozpóči! města na účetsBáZ d€ př€dložené žádost

U§íešénič]5/2012

hospodář§kého Vý5édku zŠ Košťeny za rók 20t1

de

pi]loŽenélro

od tohoto bódu počet zastupteLů 12, ódéše Mol, sanitrk

č 36/2012
7M schValule rozdeen hošpódá6lélro ýýšédlusBaz za rok 2011de přložé.éhonévrlru a
dale zM s.liVáue snzen, odvodU z hóspodářsté č nnóstiměsia o 100ti9 kó za mési. březén
lsn€š€ni

0 s€

zdržel

přiloŽeného
MŠKoŠťanyza rók 2011 dle
hošpodáis[ého Výs],dl u

Lršnés€ni. 33/201a

hospodářského Ýý9l€dku

MŠMotý ék střelná za rok 2011
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do přištiho ]ednáni
§96 o ÝÝmeíe 54m2 k,ú. Košťany

zM schÝaluie orodei DozemkU pářc,č, 17213 ó Výměřé 21m2 k,ú. stie né 5,l ndře Kafkové
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U§nesení č, 45/2012

*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 podepišékupnismouvu e zapatip nou kupní.enu Ve výši50, Kďmz,
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Usn€senič.46l2012
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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€
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Usnesení Č. 23l2or2

Zapsáa: Renata Heqrová
V Kóšťáne.h, dne 12,03,2012
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