
ZASTUPITELSTVO MĚSTA KOŠŤANY 
U S N E S E N Í 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KOŠŤANY 
KONANÉHO DNE 11.05.2011 OD 15.00 HODIN                     

ve velké zasedací místnosti MěÚ Košťany ve 2. patře budovy 
 

Přítomno 15 členů ZM, tzn. že ZM bylo usnášeníschopné. 
Ověřovateli zápisu určeni p. Novotná, p. Vachuda  

Zapisovatelem byla určena Nataša Pucholtová 

Návrhovou komisi tvoří: Ing. Šoba, Ing. Novák, Mgr. Šátková 

 
PROGRAM: 
1) Schválení programu zasedání a volba návrhové komise 

2) Jmenování ověřovatelů zápisu 

3) Kontrola usnesení 

4) Zpráva o činnosti RM 

5) Volba nového místostarosty/ů a členů rady města 

6) Zpráva finančního výboru 

7) Rozpočtová opatření 

8) Pozemky 

9) Projednání rekonstrukce půdních prostor MŠ Košťany 

10) Různé 

11) Interpelace zastupitelů 

12) Diskuze s občany 

13) Závěr 

 

Usnesení č. 49/2011 

ZM schvaluje program v tomto znění: 

1) Volba návrhové komise 

2) Jmenování ověřovatelů zápisu 
3) Kontrola usnesení 
4) Zpráva o činnosti RM 
5) Revokace usnesení 
6) Volba nového místostarosty/ů a členů rady města 
7) Zpráva finančního výboru 
8) Rozpočtová opatření 
9) Pozemky 
10) Projednání rekonstrukce půdních prostor MŠ Košťany 
11) Různé 
12) Interpelace zastupitelů 
13) Diskuze s občany 
14) Závěr         
          
 

Usnesení č. 50/2011 

Komise pro tvorbu usnesení Ing. Novák, Mgr. Šátková, Ing. Šoba 

Ověřovatelé zápisu p. Novotná, p. Vachuda    

 

Usnesení č. 51/2010 

ZM bere na vědomí rezignaci p. Partika na funkci radního. 

          



 

Usnesení č. 52/2011 

ZM bere na vědomí zprávu o plnění usnesení     

 

Usnesení č. 53/2011 

ZM bere na vědomí zprávu o činnosti RM     

 

 

Usnesení č. 53/2011  

ZM revokuje usnesení č. 144/2010      

l     

Usnesení č. 54/2011 

ZM schválilo zvolení dvou místostarostů      

 

Usnesení č. 55/2011  

ZM revokuje usnesení č. 145/2010      

 

Usnesení č. 56/2011 

ZM v souladu s § 84 odst. 2 zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty 

města bude člen ZM dlouhodobě uvolněn a pro výkon funkce místostarostů města 

bude člen ZM neuvolněn       

 

Usnesení č. 57/2011 

ZM revokuje usnesení č. 149/2010      

 

Usnesení č. 58/2011 

ZM stanovuje celkový počet radních na pět, a případně dovolí zbývající do počtu pět 

členů RM         

 

Usnesení č. 59/2011 

ZM schvaluje měsíční odměnu neuvolněných členů ZM mimo neuvolněných 

místostarostů města v maximální možné výši dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o 

odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev v platném znění, a to ode dne jejich 

zvolení do funkce        

 

Usnesení č. 60/2011 

ZM schvaluje odměnu 1. neuvolněnému místostarostovi dle přílohy č. 1 k nařízení 

vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění sl. 7, 6.000,- Kč + sl. 10, 1.235,- Kč + sl. 14, 

171,- Kč a 2. neuvolněnému místostarostovi sl. 7, 5.000,- Kč + sl. 10, 1.235,- Kč + 

sl. 14, 171,- Kč + sl. 12, 836,- Kč + sl. 14, 171,- Kč   

 

Usnesení č. 61/2011 

ZM schvaluje způsob hlasování o volbě místostarostů volbou veřejnou 
          

Usnesení nebylo přijato          

 

Usnesení č. 62/2011 

ZM schvaluje způsob hlasování o volbě místostarostů volbou tajnou 

 

Usnesení č. 63/2011 

ZM schvaluje složené volební komise takto: 

Mgr. Sanitrik, Ing. Ryč, Mgr. Šátková     

 



Usnesení č. 64/2011 

ZM schvaluje postup při volbě místostarostů takto: 

1. zastupitelé přednesou návrhy kandidátů na funkci prvního místostarosty 

2. volba jednotlivých kandidátů samostatně 

3. zastupitelé přednesou návrhy kandidátů na funkci druhého místostarosty 

4. volba jednotlivých kandidátů samostatně    

 

Usnesení č. 65/2011 

ZM volí prvního neuvolněného místostarostu p. Daňka   

 

Usnesení nebylo přijato          

 

Usnesení č. 66/2011 

ZM volí prvního neuvolněného místostarostu Ing. Nováka  

 

Usnesení nebylo přijato         

      

Usnesení č. 67/2011 

ZM volí prvního neuvolněného místostarostu p. Partika   

 

Usnesení nebylo přijato          

          

Usnesení č. 68/2011 

ZM volí prvního neuvolněného místostarostu p. Svádu   

 

Usnesení č. 69/2011 

ZM volí druhého neuvolněného místostarostu Ing. Nováka   

 

Usnesení nebylo přijato 

 

Usnesení č. 70/2011 

ZM volí druhého neuvolněného místostarostu p. Partika   

 

Usnesení nebylo přijato 

 

Usnesení č. 71/2011 

ZM volí druhého neuvolněného místostarostu p. Daňka   

 

Po tomto usnesení odešel Ing. Novák 

 

Usnesení č. 72/2011 

ZM bere na vědomí rezignaci p. Svády v členství v kontrolním výboru  

 

Usnesení č. 73/2011 

ZM navrhuje člena kontrolního výboru p. Partika    

 

Usnesení č. 74/2011 

ZM bere na vědomí zprávu finančního výboru     

 

Usnesení č. 75/2011 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 01/2011 dle přílohy  

 

Usnesení č. 76/2011 



ZM bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení č. 171/2010 

          

 

Usnesení č. 77/2011 

ZM revokuje usnesení č. 161/2007 ze 14.12.2007 o prodeji pozemku parc.č. 95/1 

k.ú. Střelná manželům Bělíkovým        

 

Usnesení č. 78/2011 

ZM odkládá prodej části pozemku parc. č. 348 (ostatní plocha) k.ú. Střelná do doby 

skutečného zaměření komunikace SUS     

 

Usnesení č. 79/2011 

ZM schvaluje prodej části pozemku parc. č. 265/1 (ostatní plocha) k.ú. Střelná 

manželům Hajdukovým na základě oddělovacího geometrického plánu, který zajistí 

Město Košťany a náklady přeúčtuje kupujícím. 

 

Usnesení č. 80/2011 

ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 915/29 (ost. plocha) k.ú. Košťany panu 

Gunárovi        

 

Usnesení č. 81/2011 

ZM pověřuje finanční výbor a RM vypracováním metodiky pro přípravu prodeje 

pozemků města do příštího jednání ZM včetně návrhu prodejních cen a do té doby 

odkládá schvalování záměrů prodeje pozemků    

 

Usnesení č. 82/2011 

ZM bere na vědomí zprávu ředitelky MŠ Košťany a ukládá ředitelkám Mateřských 

školek navýšení kapacity projednat s KÚÚK a dále navrhnout navýšení příspěvku 

provozních nákladů od 09/2011 a zprávu předložit do příštího jednání ZM     

          

 

Usnesení č. 83/2011 

ZM pověřuje místostarostu p. Svádu zúčastněním se VH akcionářů Severočeské 

vodárenské společnosti a.s.       

  

Usnesení č. 84/2011 

ZM projednalo územně analytické podklady ORP Teplice a ukládá RM ve spolupráci s 

energetickou komisí ZM zpracovat kompletní požadovaný materiál k této 

problematice do požadovaného termínu.       

 

Usnesení č. 85/2011 

ZM souhlasí s uzavřením smlouvy o věcných břemenech v ulici k Zámku a v ulici 

Zátiší k.ú. Střelná s panem Ing. Moravcem za účelem zřízení sítí a občanské 

vybavenosti           

            

    

Zapsala: Renata Hegrová 

 

V Košťanech dne 11. 05. 2011 

 

………………………………………………

         František Voháňka 

                  starosta města  


