
ZASŤUPITELSÍVO MČST4 KOŠŤANY
UsNEsENt

ZE ZASEDÁNi ZASÍUPIŤELSŤVA i4ĚSŤA KOŠŤANY
KoNANÉHo DNE 07,12 2011 oD 16,00 hod.

ve vělké zasedacimistnosti MěÚ KoŠťany v€ 2, patře budovy

Pi|.om,o,oiF-ů zY, r :e z1,1 bylo u,ňóšéňischopné
omluven Frantšék Vohéňka (n€mo.), t4qi Bor5 Morkes (pracovni povinnost ),

o-__| Dc,F.l ]á Ť á !o.o] é
ó;ňwk aóí bvl uraen,Ina, PÝ.,Ino, Novat
7.nsóVáiélem bvlá Uraénó Nala{a Puchotová
l.',.n^-, t-," woa ó svada Mar, šattoýa, p, t ra

Urnésenič,23Bl2011
zM schvalu]e program V toňto zněni:
l) zóhajen a !o bž Návrhova lóm se

ovéioválélů záo,su

lbl tmerpeacezast,p,tetů

Ušnéséni č, 23ql2011
Kom 5e pfu tVoóU usneseni
oÝěřóvatelé zápisu Ing Rya,

od tohoto bódu počet zastuptélŮ 12, přšla paní Novotiá a p Daněk

Usnesénič, 240/2011
zM beré na védoňí zpráV! o p něňiúsneseni

Usnes€ní č. 24112011
zM bér€ na vědomizprávu o činno9t RM

]]:!!5e!i č."4z2qr.!
zlv {hva Ljé óžpoČ€t na ók 2012 iak,
změnou (př€sun z výdajového řádku č,5 ná

0 próti
0 sé zdržel

0 3e zdržé

jak byl piedloŽ€n á VyvěŠen sjednou
výda]ový řádek č 31 Vé Výai 30 000, kč

0se zdrže]



I

Usn€s€nič 24]/2011
.) /á<l,pl€s,\o-éíototGn. Dopro,eo,,jn rožhoo o poio L - ně, u ť t
Ure- n T plc1, T4i ,ďan\ Z ), elo poóréll , ,ož<ar , d. 1óý,lŮ na oor7er

Ing. Péř€ň PáVl€m, Ťěšinské c€9ta 2765,415 01Ťepice,
lnq PaV em Morav.em/ Březenec 257, 4]1 1l l rtóv,
Pleoredou<.á7_/"h,"a."iŮř zo_ce>t;&h,ádlái+;

Pavlem Ener€ň, Dělni.ká 134/50,417 12 ProboŠtov,
spól HEVA cz, s.r,o,, smetanóÝa 206, 417 23 Košťany,
- . d51,1o p@nélu óÁ+o bJoo. plo..,én, á Ňp , 7ř,né-,

l d ] d,ák ho c,lorodae"o bld,e 1,
vJme/Pn o ó.h! ,ánrádláÁ^e { a.oo,,.oJ;-,h,

podmínéného využ ti soulr aS zaštup te stva mě9ta,

b) /ř Do oro|eo,cn 9od-ťUle po|7Fn, dli l 7rě, Vú/"r, ná ,áuh
j*eilou,fu ádóU,a. ád: nó 7ora, or'á n l, én/ j,l UZe,, ho plán, n é{d t oild,,

'édnotlvym 
naíhovate dle pied oieného návrhu

G) /ř s-váll]e Ťc,dc,a 5Ťo,!L p'o vi.o, lemlé pá,o.ár.1l,, loql á
poskytováni 9ouvisejrcicli sluŽeb m€z Městem KóŠlanY a Inq. ar.h zdenkou
TábóÉkou ná oořn€niúz€ňně pánovaciéinnost pm pořizéní změny č. 1 územniho
oénu mésta Kóšťány 

Ťjj..,,

zM Uk;dá mistostarostům zpra.ovat pieh ed veškeď.h zá9taý, omeženi ná
nemovitostech městá, 12 prc

Usn€šéni č. 245l2011
zM pověřuje vyplacenivšech f iančnich záVazkŮ d io faktur č, r1120133, 11120137,
11120136, 11120135, 11120144, 11|2o13o, 1112012l, 11120119, rlr2Orla,
1112o117, 11120116, r1120l15, 11064, r1063, 2011030 dle piíolry tak jak jSoU

faktúrovánY VŠem věřiteŮm (HÁV] sro, JAPIS 5r.o) a pověřUlé mištostarostu
Toméie svádu tímto úkon€m t2 píó

od tóliotó bodu poČ€tza§tupiteŮ 11, odeŠlá Mqr, MacháČková

Usn.s.nič 246/2011
zM {hvalujé dódáték č,1 ke šmlouvě o dió Č, 11§ňDr3 na ako Rekonstrukcé
veřejného osvětenikošťany střená zá částku 623,935, Kč a pověřuje mistostarostu
T.svádu podpisem tohotó dódátku, 11,pro



zM b€re na vědomiDřhlášeniza účastnika územnilro řizeni dó řizenia odVolániprot
rozhodiuti MgtlŤ/166731/201lHo ze dne 02 11,2o11

}v ,ru"" *,osto,, me,L, néa,a., vohá'lor' do 05 0r 20'2 pn"-no, 'o,Ťoj
,od.óVédét následU,i.i bód!,

. ,,....l. lo,Do -ei

. ieh-, ldo zodcl pol l, orPd ož L :- lou/_ nFn tsAsleŤ
l oiLo, a' rn oU Jdp,! !, o,, a }ól.|Lá., sliel.á FámoL!

i §délt, .o bylo 9ouča§ti př€dávacihó protoko u 3 Bo a přédóžt Veškerou
předáVa.i nokuméntaci kterou má k dspozici 3 pro

zM zruslJe Usnesen, i, 20L/20L1 d a 2o2/2olL

Urnéséni č, 250/2011
zrll šchvaljé proaéjé poz.mku parc,č,r69l59 o Výměře 459 m2 a poz€mk! par. č
,7./,oc ó ,7;é'e i9l T2 ,, j,tonér/panLoá.o,

ňér.ů od.,^án
smlo!ýU a,ap atip nou lupn .enu Vé VýÍ,25o,,li/m2

zapsa3 P€natá He!rová

V Košťanech, ane 07,12 2o11

t-,


