
zAsTuPITEL§Tvo ME§TA Ko§TANY
U§NE§FNÍ

zE zA§EDÁrví znsruplTElsTvn uĚsrn xošŤanv
xoruanÉxo DNE 26.a2.2o14 oD 15.oo hod.

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

Fřítomno 10 členŮ ZM bylo usnášeníschopné
Nepřítomen: Mgr. Morkes, p. Daněk, Ing. Soba, Ing.Ryč, Mgr. Zubrová
Ověřovateli zápisu byli určeni Ing" Novák, p, Partik,
Zapisovatelem byla urČena Petra Paarová
Návrhovou komisi tvoří: p. Sváda, Mgr" Macháčková, lvtEr. Šátková

Usnesení č. 1/201+
1 ) Zahájení a volba Návrhové komise
2) Jmenování ověřovatelŮ zápisu
3) Kontrola usnesení
4) 7práva o Činnosti RM
5) Změna jednacího řádu
6) Odvolání Mgr. Borise Morkese
7) Victory Czech a.s
S) Odkaliště Cínovec
9) Rozpočtové opatření
10) Pozemky
1 1) RŮzné
12) Interpelace zastupitelŮ
13) Diskuze s občany
t4) Závér

Usnesení č, 2/2014
Komise pro tvorbu usnesení p. Sváda, Mgr.
Ověřovatelé zápisu Ing. Novák, p. Pantik

Usnesení č. 4/2014
ZM bere na vědorní zprávu o činnosti RM

10 pro
0 proti
0 se zdržel

Macháčková, Mgr. Šáttová
10 pro
0 pnoti
0 se zdržel

13 pro
0 proti
0 se zdržel

Usnesení č. 3/2014
ZM bere na vědomí zprávu o plnění usnesení 10 pro

0 proti
0 se zdržel

od tohoto bodu přišel Ing. Ryč, p. Daněk, Mgr, Zubrová počet ZM t3



Usnesení č. 5/žS14
7N schvatuie zn,lěnu jednacílr* ř*du dlc přílohy

Usneseni č, 7/20].4
ZM odkládá záměr íirmy Victory f,zech §.r"ů"

*gt* usnesení nebylo přijat*

U s_n e g_*n í,č, _*1_2 ú_l á
ŽM na eákladě doporučení RM nes*uhlasí.se
Victory Czech §"r"*. d* probíhají změny č.1 UP

ťoĚ* a*snesení nehylo přijato

Usnesení č. 3/2*14
ZM má zál*m dáte jednat * inv*gtici firmy
starostu příprav*u dalších j*dnání

činnost na lcžisku cínovee*odkaliště

tjsn*sení č, 1112014
Zť,t1 p*věřuje RMo, st*r*stt"t
akci:Fostlzav*ní vlivů na životní

tjsnesení Č. 10/2ú34 ", ó

ffiiinť*rmacistarostyTcmáše§vádykakci:Posuzovénív!ivú
n* ii"ot*i prostředí podle zák*rra č" 10ů12úú1 §b., .* p*suz*vánÍ. vlivŮ na

živntní prostředí & 0 změně některých souvisejících zák*nŮ 
^ 
{zák*i"l ů

oo*o"o*áni "ri"Ů 
na živatní prostředí}, ve znění pcz*ě3šíc1-1 předpisŮ {déte j*n

,,zeikon"} - zahtjení zjišť*vácíh* řízcní k záměru zařaz*nému v k*t*6orii I. *

iá*ěr, ",§tanov*ní **bývacíhn prcstor* e ínov*e § a nrásledná hornick*

1 ? nr*áJ ylV
fi pnoti
CI se zdržel

7 pno
4 proti
3 se zdržcii

zaprae*véním ztn^lěru firnry
6 pnc
ů proti
8 se zdrželi

Victory Czech §"r"o, a p*v*řuje
3.4 pr*
CI pnoti
* s* zdrželi

14"pr*
ů pnoti
fi se udržel

k vydání zmmítav*ho stan*víska nts

prnstř*dí p*dle zákona č" l"*ůl2*01§b., ů

tjsnesení č" §l2ú14
ŽŇĚlů-u]e ,ánik mandátu člene zastupite[stva pana Mgr" **rise Monkese a

to s odkaz€n".l l"]* § 55 edst" 3 písm_ b zák*na Č, 4*112*ú1 §b, ve znění
por*e:gi.1 předpisř z dŮvodu, že člen zastr:pite!stva Města KoŠťarry pan Mgr.

borls iqorkes přestal být vcliteln,ým 3"* pr*
0 proti
3 sc zdnž*li

CId tchotCI bodu přiŠe} Ing" Š*ba, B*č*t ZlE 14



n*suzCIvání viivů fia životní prostředí & o zl"něně některých souvisejících

;;ffiů i zax*n * po*ur*uání viivů na živoiní pr*střcdí} ve znění P*zdějších

;?;J;;$ {d;i* ien'zér<on) - zahláj*cí zjišťovacího říz*ni k ztrněru z*řazenému

; ř;;;g;.ji i, _'z*Áěr: ,,*t*oouuní dob,fvaeího prostcru Cínovec I a následná

hornicřá činnost na ložiáku tínovec-odkaliště * inť*rmovánínr na příštím zM
14 pro
* proti
ů se zdržel

tJsnesení č, 12l2Ct4
zN iinvatuje r*zBóčtov* *patřgní č" 5/2*13 dle pří!*hy ]"4

*
0

prO
pr*ti
se zdržel

Usnesení č, 13/2CIt4
ffio fondu zaměstnaneů dte přílohy 1_3 pro

ů proti
1 s* zdržel

od tohoto bodr: *d*š!a Mgr. Zubrová, p*Č*t ZM 13

,U sn.ps*rr.. _č., lťtJ__Zfi 14
r ZM sehvatr.;jĚ iá*ě," níže uvederrýeh p,*zemků a jejieh části p"č" 17*/5?

{ost.plgcha} o výměře 44úm? k,ťl" Košťany

n ZM schvaluje zéměr prodeje pozemku p.t.2314 {ost, plocha) * vyměř*

23m2 k,ú" střelná a po}em*k p.č. 23/3 {ost, pl*cha-celk"výměre

ž4lrn2} v k.ú. §třelná resp" j*ho část

* ZM schvaluje zárněr pr*d*je p*zemku p"č" 297ťx3 {zahrade} o výrněře

7?mV k.ú. Košťany

* ZM schvalr"rje z*měr pr*deje pozernku,". p,č, 17*l115. (ost,

pl"ost,k*n:uniu,_celt<.vým_ írg+: rnž} k.*. K*šťany nesp" jehc část

* ZF1 schvaluje záměr prodeje p*zemkui p.Č, 921 {*st"pl,} o vrim, 8tmž a
p"č. §97 icst.pt"} o vým. 57]"m2 t<"ú, K*šťar,"ry

* ZM schvaluje záměr prodej* p*zemku p.Č" 7371L {zast.p!"} o výměře

Zlm2 k,ú" §třeiná

* ZM schvaluje zárněr prodej* pozemku p"č" ]"ů*1 e výí-í1, 7trn?, p"č"

994 {ost"pi"} o výrn" 1"*7m2, p"č.l?§l* dzahrad*-celk"vým.54*m7}
resp,jeho čést, p.č" 8ů3l1 {est.pl.)" * Yý*. 16m? a p,č" 129/t5

{zahiada_cetp.v,;m"samž}příp" jeho čásť, vše k.ú. K*šťany
3"3 pro

ť} nrn*iv ťl V!l

* se zdrž*l



/

l
)

Usnesení č, ]-5l2S14
ZM schvaluje pr*d*j garáže včetně pczen-lku na st. p,č,237/15 CI výnn. 2*mŽ
k,ú. §třelná xa cenu sCI"CICI0,-Kč panu Václavu Brunclíkovi, a t* za podmínek,
že i<upujíeí do dvou měsíe* od vyzvání Městským ůřad*m Ko§ť*ny podepíše
kr-lpní sn:!*uvu a nebude mít v d*bě podpisr-l této kupní smlouvy vŮči městu
K*šťany a jeho příspěvkavým organizacím žádné neuhrazené závazky

l"3 pro
ú proti
0 se zdržel

Usn*:ení č" 1"6l?S]"4
ZM schvaluje prodej garáž* včetnč pozemku st. p"č.ž3?12a a vým" 1*m2
k,ú" §třelná za e€nu 5CI.00O,-Kč panu J*seíu Roudenskému, * t* za
podmíne}<, že kupující do dvou měsícŮ *d vyzvání Městským úřadem Košť*ny
pcdepíše kupní §mloltvu, uhradí plncu výši kupní ceny a neb*** míť v době
p*dpis* této kupní sml*uvy vŮči městr.l Košťany a jeho příspěvkovi}m
nrEanizacím žádné neuhrazen é zévazky 12 pro

0 pr*ťi
* s* zdnž*l
1" nepřít*men

1 J *rn14 p]V

0 proti
0 se zdrž*l
1 n*příŤ*men

§Jsn*sení č, 18/ž0l"4
ZM schvaluje prodej geráž* včetně p*zemkr: na st. p,č"237l15 o vým. ž*mŽ
k"ú. StřeIné xa cenu sCI,CIO0,-Kč panu Václavu ffirunclíkcvi, a to z* podmírrek,
že kupujíeí do dvou měsíeŮ *d vyzvání Městskýnr úřadem K*šťarty pndepíše
k*pní smlouv1,1, uhradí plncu výši kupní ceny a nebude mít v době podpisu
ťéťo kupní srrrlouvy vŮčl městu Košťany a j*hc příspěvkovým organiz*eím
žádné neuhr*zené zévazky 13 pro

* pr*ti
* s* zdržel

13 pr*
ú pr*tí
ů se zdržel

14*ž5 na pnojektov*u d*kumentaci
kČ bez DPi-i 13 pro

ů proti
0 se zdržel

tjsnesení č, 171?014
ZM revokuje usnesení č. 1S/žCI14

[Jsnesení č. J.9l2úl"4
ZM nevokuje usnesení č. 44{2ů13

[-.lsnesení č. ?0/2014
ZM schvaluje proplacení íaktury Č"

§běrný dvŮr K*šťany v* výši 15fl.***,-



Usnesení č, 2tl_?O1+
ZM ;aŇáluje prodlcužení veřejnoprévní smlouvy mez! Městem Košťany e
Městem Hrob"na provozování Městské policie v cbdobí 7*t4l2al§ dl* přílohy

13 pro
0 proti
* se zdržel

ijsnesení č. 2212014
ZN *cr,*luj* směrnici o zadévání veřejných zakázek mimo zákon č"

137/žOOfiSb. dle přílohy 13 pro
ú proti
0 se zdržel

Usnesení č. ?3/2014
ZM schvaluje kontrolnímu
návrhu E, Maeháčkové -viz.

výboru plán kontnolní činnosti na r*k 2014 dle
příloha

Usnesení č, 2412*14
ZM pověřuje starostu vypsáním Poptávkového
ulice a informováním obyvatel o plánované akei
z ťezeťv města)

13 pro
0 proti
0 se zdržel

řízení na rekcnstrukci Št<otní

irekonstrukce bude hrazena
9 pro
1 proti
3 se zdrželi

Zapsala : Renata i-iegrov*

V Košťanech dne Z6.Q2.2at4


