ZASTU PÍŤELsŤVO MÉSŤ4KOŠŤANY

usNEsEŇI

7F 7A§FDÁNj zÁsTUPrTELsŤVA MĚ5ŤA Ko9TANY
koNANÉHo DNE 11.04,2012 oD 15,00 hod,
vé velké zésedaciňístnostl |4ěÚ KoŠťanyVe 2, patře budovy

Pn.oŤ.o l4 i e-: 7Y, tzl,,

7e

zM bylo lsňáéenis.hopné

oňluven Ér.ntlšekvoháňka
ovéioÝateh zaDlsu by iuraenip, Tr9ek, ln!, NoV;l

zEo sovatelem bvla uraena Natóša pucholtová
N:LrhovóU {om 9l tvoil: D, svaod, 14q,, sattoJa, D,

(€

Usneseníč.54/2012
zM 9chvaluje Program v tomto znen
] l
7áháléni a Vo]bE Návinové koó]se
zj lmenovan ověiovateŮ zapisu
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l\nntró]á Usneseni
Diskuze 5 občaiy ( m.x, 15 ňin )
žDráVa o činnosn PM
t4P, Veielnoprévn sňouÝa, náLup vozid a
Pracovnlo na uL d mé5ra
7izénisbeíiéhomisté - Kosťaný
Ťechn]ka na úpravu zeLeně ve stře né ( s€kačka )
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tnterpelacezastúpitelŮ
Dskuze 5 občanv
záv& ( do,21,oohod. )

U €5eniil5l2!12

p.
Komise pro tvorbu usnesení p, svéda, l"l9r, ŠárkóVá,
ověřovatelé zápjsu p, TÉek,

Usnesení č, 56/2012
z1.4 bere na vědómízprávu

Usnes€lit

57120!2

zi,l b€re na vědomí zDrávu ó činnosti RM

Usneseníč,58/2012
zM schvaluje VeřejnopráVni sňlouvu s obci JenikoÝ na provožováni Městské
policie dle přiohy a pověřuje mistostaro9tu Tomáše svád! podp]sem smlolvy

Usneseníč,59/2012

§r.Ýa|Uje ve'telrop, 'Ýr' sf ou{ ( Ťě(lFr -,oo na provozov9n vě9!slé
po . e o e pilol,ý d poJe, JjF ň 9!oilá-o<- |'or éšesÝádL oodo ser 5n|o J\,

7r

ls!€senit

0!l?! 2

schvallje nákup osobního autoňobilu pro Mp KoŠťanydo ňaxjňé ni VýŠe
95,0oo,_Kč Včetně DPH a povéřú]e místostarostu Tóňéše svádu, pana
lérošlavaŤrska é pana savomira Vachudu realizaci rohoto nékup!
u1.4

Usneseníč,61/2012
zM schÝal4e rozpočtovéopatřeni č, 0212012

d

e přílohy

Usneseníč.6212012
schva uj€ zřízení sběrného místa (d e doporučeni RM) na parcele č,929/1
a 123/2 k.ú, Košťany naprcti sběrně surovh é to od 01,05,2o12 s pověřuje
místostarostu ŤoméšesvédU reallzóci ve spol!prácls firmou l.4arius Pede6er
á r. á ió r finěnčnim limit€m 2oo,000, Kčlrók
z1,1

zM schva úJe nákup sekacího tlaktŮrku nó údržb!zeleně
střené d e přilohv a pověřuje mistostarost! Tomáše svédU
0

/

Usneseníč,6412012
7l"l s(l,valule podej polemlJ pa<, c, 169/§10 výŤěře -5ór2 d r7olr11 o
vnměie 355ň2 k i, Košún!onlL Jao(évL cla,vátov, a to za podmilel, že
luoLlici do dvoJ ňěsiců oa Ýyzvárl Ýesrskyň úiadeŤ loiť9nÝ podep5e
kuori sňloJvl á žépla!plnoL <Lplícelu ve vj{ 250,- kúŤ2

Usneseni č, 65/2012
ZM zruŠujeUsneseniČ. 189/2003

zll sctrvaM*;.ě.
pozemek parc,

.menv oozem|ů parc,
č,3ol7 vše k,ú, KoŠťany

803/5 a parc, č, s03/4 za

Usnesenič, 6712012
zM bere na Vědomi informaci místoštarosty Ťoňéšesvády o nemožnošti
získání dótace - kino, iniormace o vŘ dětské hřlště, informace o íaktuř€ č,
1804 03 na 72.450,, KČ dle 9ňiohy

žú-iireni"Éi6ňiooanet obťanůKošt]an ýe
pověřuje l4gr, Borise Morkese, Mgr. Jitk!

zjlštěním možnostíreallzóce

za9sala] Re.at. Heqrové

V Košťanech, dne 11,04,2012

věcl provozu k UbU oomino a

