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ZASTUPITELSTVO MĚSTA KOŠŤANY 

 
U S N E S E N Í 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KOŠŤANY 

KONANÉHO DNE 28. 02. 2011 OD 15.00 HODIN                     

ve velké zasedací místnosti MěÚ Košťany ve 2. patře budovy 
 

Přítomno 13 členů ZM, tzn. ţe ZM bylo usnášeníschopné. 

Omluveni Ing. Šoba, p. Vachuda 

Ověřovateli zápisu určeni p. Novotná, Ing. Ryč  

Zapisovatelem byla určena Nataša Pucholtová 

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

 
NÁVRH PROGRAMU: 
1) Zahájení a volba Návrhové komise  

2) Jmenování ověřovatelů zápisu  

3) Kontrola usnesení  

4) Zpráva o činnosti Rady města  

5) Projednání rozpočtu na rok 2011  

6) Zpráva o činnosti MP Košťany  

7) Návrh jednacího řádu ZM  

8) Návrh programového prohlášení  

9) Návrh OZV o místních poplatcích  

10) Různé  

11) Diskuze s občany  

12) Interpelace zastupitelů  

13) Závěr a termín příštího zastupitelstva  
 

Usnesení č. 1/2011 

ZM schválilo program dnešního zasedání takto: 

1) Zahájení a volba Návrhové komise  

2) Jmenování ověřovatelů zápisu  

3) Kontrola usnesení  

4) Zpráva o činnosti Rady města  

5) Projednání rozpočtu na rok 2011  

6) Zpráva o činnosti MP Košťany  

7) Návrh jednacího řádu ZM  

8) Návrh programového prohlášení  

9) Návrh OZV o místních poplatcích  

10) Různé  

11) Diskuze s občany  

12) Interpelace zastupitelů  

13) Závěr a termín příštího zastupitelstva  

 

Usnesení č. 2/2011 

ZM schvaluje členy návrhové komise Mgr. Jitku Šátkovou, Ing. Ladislava Nováka a Mgr. Milana 

Sanitrika.          
 

Usnesení č. 3/2011 

ZM bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru o průběţné kontrole investiční akce 3 BD 

v Lidické ulici a pověřuje p. Svádu a p. Ryče dokončením této kontroly po získání poţadovaných 

materiálů (zápisy z kontrolních dnů, projektová dokumentace, dle které se staví), které jim 

budou předány nejdéle do 4. 3. 2011.         
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Usnesení č. 4/2011 

ZM bere na vědomí zprávu o činnosti RM za leden-únor 2011.    

 

Usnesení č. 5/2011 

ZM schvaluje rozpočet města na rok 2011 dle předloţeného návrhu a zapracovaných 

připomínek.    

 

Usnesení č. 6/2011 

ZM bere na vědomí zprávu o činnosti MP za rok 2010 dle přílohy.    

      

Usnesení č. 7/2011  

ZM schvaluje Jednací řád Zastupitelstva města Košťany.     

 

Usnesení č. 8/2011 

ZM schvaluje Programové prohlášení Zastupitelstva Města pro volební období 2010-2014. 

    

Usnesení č. 9/2011   

ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místních poplatcích, přičemţ příloha č. 1 

zůstává v platnosti z OZV 2/2003.    

 

Usnesení č. 10/2011 

ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 170/69 (ost.pl.) o vým. 9 m2 a část pozemku č. 170/70 

(ost. pl.) o vým. cca 20 m2, oba k. ú. Košťany manţelům VOHÁŇKOVÝM.    

     

 

Usnesení č. 11/201 

ZM neschvaluje prodej pozemku p. č. 915/29 Ing. Václavu FLÉGLOVI, HEVA CZ s.r.o., Košťany, 

Smetanova 205.          

 

Usnesení č. 12/2011 

ZM schvaluje prodej části pozemku p. č. 401/1 (vodní pl.), k. ú. Střelná p. DOBÍHALOVI, za 

předpokladu, ţe bude zachováno ochranné pásmo k památnému stromu (lípa).   

    

 

Usnesení č. 13/2011 

ZM schvaluje prodej části pozemku p. č. 789/1 (ost. pl.) k. ú. Košťany o vým. 60 m2 

p. FILIPOVI.   

 

Usnesení č. 14/2011 

ZM schvaluje prodej pozemku p. č.70/1 (ost. pl.) o vým.771 m2 k. ú. Střelná p. VÝTISKOVI.  

 

Usnesení č. 15/2011 

ZM revokuje své usnesení č. 107/2010 ze dne 16. 8. 2010 „ZM schvaluje prodej části p. p. č. 

341/1 v k. ú. Střelná sestrám Kafkovým“ a schvaluje prodej části pozemku p. č. 341/1 v k. ú. 

Střelná paní Kafkové.        

 

Usnesení č. 16/2011 

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 348 (ost. pl.) k. ú. Střelná za podmínky, 

ţe bude zachováno ochranné pásmo k památnému stromu lípa.    

       

Usnesení č. 17/2011 

ZM odkládá schválení záměru prodeje pozemku p. č. 322/69 (ost. pl.) o vým. 647 m2 k. ú. 

Střelná do získání písemného vyjádření o příp. vytýčení inţ. sítí uloţených ve výše uvedeném 

pozemku a jeho předloţení KPŢP.         

 

Usnesení č. 18/2011 



  
Stránka 3 ze 4  

 
  

ZM nemá záměr prodat obyt. dům č. p. 223, popřípadě byt č. 4 v tomto OD. 

         

Usnesení č. 19/2011 

ZM nemá záměr prodat pozemky p. č. 994 (ost. pl.) o vým. 107 m2 a p. č.129/15 (zahrada) 

o vým. 54 m2, vše k. ú. Košťany.         

 

Usnesení č. 20/2011 

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 265/1 (ost. pl.) v k. ú. Střelná.   

 

Usnesení č. 21/2011 

ZM odkládá schválení záměru prodeje pozemku p. č. 257 (ost. pl.) o vým. 937 m2 k. ú. Střelná 

do doby převodu tohoto pozemku na Město Košťany.      

 

Usnesení č. 22/2011 

ZM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 007 a Dodatku č. 1 na provedení výstavby 

bytových domů A31, B30, C29 včetně IS.       

 

Usnesení č. 23/2011 

ZM schvaluje v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanovuje měsíční odměnu 

neuvolněných členů zastupitelstva v maximální moţné výši dle novelizovaného Nařízení vlády 

č. 37/2003 Sb.           
 
Usnesení č. 24/2011 
ZM v souladu s čl. XXI. platných Stanov dobrovolného svazku obcí MIKROREGION BOUŘLIVÁK 

(dále jen MRB) a na základě usnesení Valné hromady MRB ze dne 6. 12. 2010 schvaluje výši 

členského příspěvku Města Košťany pro rok 2011 do MRB v celkové částce 14.045,- Kč. 

              

Usnesení č. 25/2011 

ZM v souladu s čl. 3.2 platných Stanov EUROREGIONU ELBE/LABE schvaluje ukončení členství 

Města Košťany v EUROREGIONU ELBE/LABE a to k 1. 3. 2011.   

 

Usnesení č. 26/2011 

ZM v souladu s čl. IX platných Stanov Severočeského sdruţení obcí (SESO) schvaluje ukončení 

členství Města Košťany v Severočeském sdruţení obcí (SESO), a to k 1. 3. 2011.  

           

Usnesení č. 27/2011 

ZM schvaluje příděl do Sociálního fondu Městského úřadu Košťany, který je vyuţíván při péči 

o zaměstnance Města Košťany, ve výši 2% z ročního objemu mezd roku 2011.  

           
Usnesení č. 28/2011 

ZM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2010 ZŠ Košťany dle přiloţeného 

návrhu .          

 

Usnesení č. 29/2011 

ZM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2010 MŠ Motýlek Střelná 

dle přiloţeného návrhu.         

 

Usnesení č. 30/2011 

ZM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2010 MŠ Košťany dle přiloţeného 

návrhu .           

 

Usnesení č. 31/2011 

ZM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2010 SbaZ Košťany dle přiloţeného 

návrhu.           

 

 

Usnesení č. 32/2011 
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ZM schvaluje vrácení úhrady daně z příjmů právnických osob v plné výši 368 600,- Kč 

z rozpočtu města na účet SbaZ dle předloţené ţádosti.     

 

Usnesení č. 33/2011 

ZM bere na vědomí znění dopisu Pozemkového fondu ČR ze dne 7. 6. 2010.   

 

Usnesení č. 34/2011 

ZM schvaluje vytvoření pracovní komise ZM pro energetiku a ŢP ve sloţení p. Voháňka, 

Mgr. Morkes, Mgr. Sanitrik, p. Sváda, Ing. Ryč a Ing. Novák, která bude společně koordinovat 

kroky a písemné výstupy proti výstavbě bioelektrárny a jiných energetických zdrojů.  

            

Usnesení č. 35/2011 

ZM nesouhlasí s výstavbou bioelektrárny ani jiného energetického zdroje na st. parcele č. 607 

k. ú. Košťany a přilehlých pozemcích v areálu Pozemních staveb Ústí nad Labem a.s., z důvodu 

ţe tato stavba je v rozporu s územním plánem.        

              

              

Zapsala: Renata Hegrová 

 

V Košťanech dne 28. 2. 2011 

 

Schválil:      Schválil: 

 

 

 

 

………………………………………………………… ……………………………………………………………… 

         Mgr. Boris Morkes    František Voháňka 

        místostarosta města     starosta města 


