
zAsTupITELsTvo uĚsrn rošŤnruvusNrsení
zE zAsEoÁttí zAsTupITELsTva uĚsra rošŤnnrv

ronnnÉHo DNE 10.1o.2o11 oD 16,00 hodin
ve velké zasedací místnosti MěÚ Košt'any ve 2. patře budovy

Přítomno 13 členŮ ZM ( omluven p. Voháňka, p. Vachuda ) tzn. že ZM byto
usnášeníschopné.
Ověřovateli zápisu určeni Ing, Ryč, Ing. Novák
Zapisovatelem byla určena Nataša Pucholtová
Návrhovou komisi tvoří: Vgr. Šátt<ová, p. Sváda, p. Král

Usnesení č. 189/2011
ZM schválilo program jednání zastupitelstva takto:

1) Zahájení a volba Návrhové komise
2) Jmenování ověřovatelŮ zápisu
3) Kontrola usnesení
4) Zpráva o činnosti RM
5) Zpráva kontrolního výboru
6) 3BD
7) Směrnice
8) Reforma MP
9) Rozpočtová změna
10) Rozpočet 2at2
11) Pozemky
12) RŮzné
13) Interpelac-é zastupitelŮ
14) Diskuze s občany
15) Závér 13 pro

0 proti
0 se zdrželi

Usnesení č. 190/2011
Ověřovateli zápisu určeni Ing. Ryč, Ing. Novák
Návrhovou a volební komise tvoří: p. Sváda, p. Král, tlgr. Šátková

L2 pro
1 proti
0 se zdžel

Usnesení č. 191/2011
ZM bere na vědomí zprávu o plnění usnesení dle přílohy. 13 pro

0 proti
0 se zdržel



Usnesení č. 19212011
ZM bere na vědomízprávu o činnosti RM.

Usnesení č. 193/2011
ZM bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.

13 pro
0 proti
0 se zdžel

13 pro
0 proti
0 se zdžel

policie Košťany dle upravené přílohy.
13 pro
0 proti
0 se zdžel

Usnesení č. 194/2011
ZM schvaluje předčasné zaplacení úvěru č. 2 od Hypoteční banky a.s., úvěr
číslo 330/oÓozlo/g6-04100 tak, aby město mělo možnost si výhodněji pŮjeit
na dofinancování 3 BD, a pověřuje místostarostu TomáŠe Svádu realizacÍ.

13 pro
0 proti
0 se zdržel

Usnesení č. 195/2011
ZM odkládá schválení směrnice ZADAVANI VEREJNYCH ZAKAZEK MIMO
ZÁKON č.!37/2006 Sb. a finanční kontroly dle přílohy. 13 pro

0 proti
0 se zdržel

Usnesení č. 196/2011
ZM schvaluje záměr reformy Městské

::

Usnesení č. 19712011
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 05l2OI1 dle přílohy. 13 pro

0 proti
0 se zdžel

Usnesení č. 198/2011
ZM pověřuje zahájení příprav rozpočtu Města Košťany pro rok 2aL2.

1 pro
9 proti
3 se zdželi

llsnesení ě, 798/2O77 nebylo přiiato

Usnesení č. 199/2011
ZM pověřuje místostarostu TomáŠe Svádu a
příprav rozpočtu Města Košťany pro rok 2Ot2,

Ing. Přemysla Šobu zahájením
12 pro
0 proti
1 se zdžel



Usnesení č. 200/2011
zír4 so"hlas', se iámÉrem navrhované směny pozemků, dle nového zaměření
mezi panem Pavlem Dupačem a městem Košťany a to část pozemku ve
vlastnictví pana Dupače p.č.329lL v k.ú.Košťany o vým.164 m2 za pozemek
p.č,328l21'o rnýměře téq mz rovněž k.ú.KoŠťany, kteni je ve vlastnictví
města Košťany 

'.'§r:".,
0 se zdržel

Usnesení č. 201/2011
ffiodejempozemkůp.č.169/59ovým.459m2aI7olIa9o
Wrn. 29t m2 Ú r<.t.-Košťany panu Zdenku Vernerovi a to za .podmínek, že
kŮpující do dvou měsícŮ od vyzvání Městským úřadem Košťany podepíše

Xubni smlouvu a zaplatí plnou kupní cenu ve výši 250,-Kčlm2,
13 pro
0 proti
0 se zdržel

Usnesení č. 20212011
Zr4 souhlasí s prodejem pozemků p.č.169/60 o vým.704 m2 a t71llt1 o

vÝm.430 m2 oanu Pivlovi Leksovi a to za podmínek, že kupující do dvou
*eri.ů od vy)vání Městským úřadem košťany podepíše kupní smlouvu a

zaplatí plnou kupnícenu ve \^iši 250,-KČ/m2. 13 pro
0 proti

0 se zdržel

Usnesení č. 203/2011
zla scnvaluje prodej pozemku p.č.328t2B v k.ú. Košťany o_ rniměře 1.258 m2
manželům Ýeňoute a'petru uoťt<orným a to za podmínek, Že kupující do dvou
měsíců od vyzvání Městským úřadem Košťany podepíší kupní smlouvu a

zaplatí plnou kupní cenu ve \^ýši 250,-Kčlm2 10 pro
1 proti
2 se zdňeli

Usnesení č. 20412011
@ozemkup'č,328/24vk.ú.Košťanyovým.773m2panu
Martinu oo-eštovi a-to za podmínek, že kupující do dvou měsícŮ od vyzvání
Městským úřadem Košťany podepíše kupnísmlouvu a zaplatí plnou kupní cenu
ve výši 25a,-Kč/m2 13 pro

0 proti
0 se zdržel



Usnesení č. 205/2011
ZM schvaluje prodej pozemku p.č.328/27 o vým. 590 m2 v k.ú. (ošťany paní
Vendulce pórgrerové á to ru pobmíner, že kupující do dvou měsícŮ od vyzvání
Městským úřáoem Košťany podepíše kupní smlouvu a zaplatí plnou kupní cenu
ve výši 25O,-Kč/m2 13 pro

0 proti
0 se zdržel

Usnesení č. 206/2011
zrvt schvatuje směnu pozemku manželů Vaisor,ry7ch-chodníku P.č.79B/IO o
w*_ 28 m-2 k.ú.Košťany za část pozemku p.Č.3S5/1 ve vlastnictví města

Košťany o výměře 2Bm2 k.ú.Košťany. 13 pro
0 proti
0 se zdržel

Usnesení č. 20712011
Zr"r scnvátuje prodej pozemku p.č.9511(zahrada) o vým.
Střelná paní Martině Bagiové za cenu 250,-Kčlm2

IJsnesení č. 2O7/2O77 nebylo přiiato

Usnesení č. 208/2011
Ztl sCnrraluje prodej pozemku p.č. 95/1 (zahrada) o vým.
Střelná manželŮm Roučko4ím

46Om2 v k.ú.
4 pro
5 proti
4 se zdrželi

460m2 v k.ú.
1 pro
7 proti
5 se zdrželi

lÍsnesení č. 2O8/aO77 nebylo přijato

Usnesení č. 209/2011
ZVt scnvatuje prodej pozemku p.č. 95/1 (zahrada) o vým. 46Om2 v k.ú,_

Střelná nejvyšší nabídce za minimální vyvolávací cenu 250,- Kčlm2 z níže
uvedenýcň ž'aOatetŮ viz. příloha, a pověřuje komisi pro výběrové řízení,
realizacitohoto prodeje á to ,u předpoktaáu že kupující do dvou měsícŮ od

vyzvání Městským úřáoem Košťany podepíše kupnísmlouvu v plné výši
11 pro
1 proti
1 se zdržel

od tohoto bodu je počet zastupitelů města 12 - odešel Ing. Šoba

Usnesení č, 21012011
ffiívyhlášenířádnéinventarizaceHPmístostarostou
Tomášem Svádou ke dni 31.12.2011. t2 pro

0 proti
0 se zdržel



Usnesení č. 211/2011
ZM sď,"aluje stožení Últ< ve složení Ing,

Ing. Novák, p. štiková.
Ryč, p. Dudešek, Mgr. Macháčková,

12 pro
0 proti
0 se zdržel

Usnesení č. 21212011
ZM schvaluje smtffiu č. g4/Lt|4120 o bezúplatném převodu nemovitostí bez

omezujícícn poo*íňěř .- uí.lr", p{ ,urtupování státu ve věcech majetkových

" Óá"EÝr:á mistostarostu Tomáše Svádu jejím podpisem 
12 pro
0 proti
0 se zdžel

Usnesení č. 21312011
ffi;í,astávky u Měú Košťany, 9 pro

0 proti
3 se zdrželi

Zapsala: Renata Hegrová

V Košťanech dne 10.10.2011


