
ZA§TUPITELSTVO MESTA KOSTANY
.UsNEsENÍ

zE zAsEDÁtví znsruplTrlsTvn vĚsra rošŤnNy
NorunNÉHo DNE 21.08,2013 oD 15,00 hod,

ve ve|ké zasedací místnosti UěU Xošťany ve 2, patře budovy

Fřítomno 12 členŮ ZM bylo usnášeníschopné
Omluveni: p. Novotná, Mgr. Šátková, Mgr. Macháčková
Ověřovateli zápisu byli určeni p. Partik, p. Daněk
Zapisovatelem byla urČena Dana Pacandová
Návrhovou komisi tvoří: p. Sváda, p, Král, Mgn. Morkes

Usnesení č, 106/2013
1) Zahájení a volba Návrhové komise
2) Jmenování ověřovatelŮ zápisu
3) Kontrola usnesení
4) Zpráva o čínnosti RM
5} Smlouva se společností Centropol a.s.
6) SiInice VHS
7) RŮznó
8) Interpelace zastupitelŮ
9) Diskuze s občany
10)Závěr

Usnesení č, 10712013
1) Zahájení a volba Návrhové komise
2) Jmenování ověřovatelŮ zápisu
3) Kontrola usnesení
4} Zpráva o činnosti RM
5) Smlouva se spoleČností Centropol a.s.

.6) 5ilnice VHS
7) Pozemky
8) RŮzné
9) Interpelace zastupitelŮ
10)Diskuze s obČany
11) Závěr

2
4
6

pro
proti
se zdržel

Usnesení č. 108/2013
Komise pro tvorbu usnesení p. Sváda,
Ověřovatelé zápisu p. Partik, p. Daněk

pro
proti
se zdrželi

}

p, Král, Mgr" Morkes
12 pro
0 proti
0 se zdržel

9
0
3



Usnesení č. 109lZ013
ZM bere na vědomí zprávu o pinění usnesení

Usnesení č" 110/2013
ZM bere na vědonrí zprávu o činnosti RM

12 pro
0 proti
0 se zdnžel

12 pro
0 proti
0 se zdrže|

Usnesení č. 111/2013
i:rl schvaluje uzavření smlouvy s vítězem vR na "Dodávku plynu pro Město
Košťany" se společností Centropol Energy a"s. a pověřuje starostu podpisem
jednotlivlich smluv na dodávku plynu pro jednotlivá odběrná místa-pro Město
Košťany a všechny jeho příspěvkové organizace (dle přílohy)

12 pro
0 proti
0 se zdrže|

Usnssení č. 112/2013
zrl scňvaluje proplacení faktury v sou|adu s předávacím protokolem na stavbu č,

0§821991 dle přílohy a pověřuje starostu rněsta podpisem příkazu k Úhradě
1,2 pra
0 proti
0 se zdržel

U§nesení č. 113/2013
zrv scr,valuje prodej pozernku parc, č. t69/67 k"Ú, KoŠťany o celkové výměře 433
rn2 za cenrl 50,-Kč/m2 panu Miroslavu Myslíkovi, a to za podmínek, Že krrpující do
dvou měsícŮ od vyzvání Městským úřadem KoŠťany ̂ podepíŠe kupní smlouvu a

nebude mít v aoně podpisu této kupní smiouvy vŮČi městu KoŠťany a jeho
příspěvkovým organizacím žádné neuhrazen é závazky

10 pro
0 proti
2 se zdrželi

Usnesení č. 114l2Q13
ŽM schvatuje prodej části pozemku parc, Č. 413lL k,Ú. KoŠťany za cenu 50,-KČ/m2
dle geometrického plánu (výměra cca 460m2) panu Miroslavu PotměŠilovi, a to za
podrirínek, že kupující do dvou rněsícŮ od vyzvání Městským úřadenr XoŠťalv
podepíše kupní smlóuvu a nebude mít v době podpisu této kupní smlouvy vŮČi

městu Košťany a jeho příspěvkovým organizacínr Žádné neuhrazené závazky
12 pro
0 proti
0 se zdržel



ljsnesení č" _1151Z§13
ZM schvaluje prodej pozemku parc" č" 32Sl32 k.Ú" KoŠťany o výměYe 17m2 za cenu
50,-Kčlrn2 paní Jarirrile Malé a panu Mgr" Petru Ma|ému, a to za podn,línek, Že

kupující do dvou rněsícŮ od vyzvání Městským ťlřadem Košťany podepíŠí .kupní
smlouvu a nebudou mít v době podpisu této kupní smlouvy vŮČi n"lěstu KoŠťany a
jeho příspěvkovým organizaeím žádnó neuhrazené závazky

12 pno
0 proti
0 se zdržei

l_,isnesení č" 116/20 j-3

ZM schvaluje proCej pozemkr_l pare. č. 297/S k,Ú, KoŠťany o výměře 95nr2 za cenu
50,-Kčlm2 panu Josefu Fjolešovskému, a to za podmínek, Že kupující do dvou
měsícŮ od vyzvéní Městskýnr úřadem Koš_ťany podepíše kupní sm|ouvu a nebude n*rít

v době podpisu této kupní smlouvy vŮČi městu KoŠťany a jeho příspěvkovýn"r
organ izaeínr žádnó neuh razen é záv azky 72 pro

CI proti
c se zdržel

Usrresení č" 117/2013
ZM schvaiuje prodej garáže včetně pozemku^pod garáŽí-parc, Č.237/75 k,Ú, §třelná
o vi}měře 20m2 za cenil 50"0CI0,-Kč manŽelŮm Gabriele a Petru Kubíkov,ým, a to za
poclrrrínek, že kupující do ejvou měsícŮ od vyzvání Městskýnr Úřadein XoŠťairv
podepíše kupní sr:rlóuvu a nebude nrít v době podpisu této kupní snrlouvy vŮČi

rrrěstu Košťany a jeho příspěvkovým organizacínr Žádné neuhrazenézávazky
1-2 pro
0 proti
0 se zdržel

Usne9ení č, 1181?013
ZM schvaIuje prodej pozennku parc" č. 2?.6/9 o výměře 2]"]"m2 za cenu 50,- KČ/m2 a
st"parc, *, ioa " ř,7*ěr* 152m2 za cenll 250,-Kčlm2 vše k.ú" Střelná manže|Ům
.]aně a Lubonríru Tipmannovým, a to za podmínek, Že kupující do dvou měsícŮ od
vyzvání Městským úřadenr Košťany podepíŠe kupní srnlouvu a nebude mít v době
podpisu této kupní smlor.;vy vŮči městu Košťany a jeho příspěvkovýrn organizacírrr
žádné neuhrazenó závazky 12 pro

0 proti
0 se zdrže|

§tře|rrá o výnrěře 451m2 za cenu
společnost a§" Teplice a pověřuje

1" 1 pro
0 proti
1 se zdržel

Usne§ení č" 119/?013
ZM sehvaluje prodej pozernku parc" Č. 265l1 k,u,
250,-Kč/m2 společnosti §everočeská vodárenská
starostu města podpisem srnleiuvy



Usnesen'í č..á2012013
ZM revokuje usnesení Č.66/2aI3

Usnesení č. 121l2013
ZM revokuje usnesení č.57l20L3

12 pro
0 proti
0 se zdržel

3- 1 pro
0 proti
1 se zdržel

Usnesení č. 122120].3
ZM schvaluje koupi pozemku za účelem vybudování dětského hřiŠtě na části parc.č.
L95/69 o výměře 722m2 k"ú. Košťany za dohodnutou cenu 36.100,- KČ od p. Pavla
Vrculy a pověřuje starostu města podpisem smlouvy 10 pro

0 proti
2 se zdrželi

Usnesení č. 12312013
ZM schvaluje pracovní skupinu pro rekonstrukci střechy bývalého kina ve sloŽení
Ing.Ryč, Ing. Soba, p. Vachudd, ?.Daněk a p. Sváda, a ukládá této skupině
zpracovat komplexní variantní řešení realizace opravy střechy a to do termínu
08,09.2013 10 pro

2 proti
0 se zdržel

Zapsala: Renata Hegrová

V Košťanech dne 21,08.2013
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omáš sváda


