ZASTUPITELSTVO

M

ESTA KOSTANY

UsNEsENÍ

zE zAsEDÁttí znsruplTELsTva uĚsrn rošŤnruv
rorunruÉno DNE 2o.o3,2013 oD 16,00 hod.

ve velké zasedací místnosti UěÚ rošťany ve 2. patře budovy

Přítomno 11 členŮ ZM, tzn., že ZM bylo usnášeníschopné
omluven Ing. Novák, Ing. Ryč, M9r. Morkes, p. Vachuda
Ověřovateli zápisu byli určeni p. Macháčková, p. Novotná
Zapisovatelem byla určena Dana Pacandová
Návrhovou komiói Woří: p. Sváda, tutgr. Šátt<ová, p. Trsek
Usnesení č. 15/2013
1) Zahájení a volba Návrhové komise
2) Jmenování ověřovatelŮ zápisu
3) Kontrola usnesení
4) Zpráva o činnosti RM
5) Změna č. 1 územníhoplánu
6) Pozemky
7) Směrnice
B) Pokuta UHOS

9) RŮzné

10)Interpelace zastu pitelŮ
11)Diskuze s občany

t2)Závér

11 pro
0 proti
0 se zdržel

Usnesení č. 16/2013
Komise pro tvorbu usnesení p. Sváda, Mgr. Sátková, p, Trsek
11 pro
Ověřovatelé zápisu p. Macháčková, p. Novotná
0 proti
0 se zdržel
Usnesení č. 1712013
ZM bere na vědomí zprávu o plnění usnesení

Usnesení č. 18/2013
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti RM

11 pro
0 proti
'0 se zdržel
11 pro
0 proti
0 se zdržel

od tohoto bodu dorazil Mgr. Morkes, počet zastupitetŮ rZ

Usnesení č. 19/2013
ZM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování dokumentace Změny
č. t Úp Košťany s Ing. arch. Františkem Pospíšilem podle předloženého
11 pro
návrhu
0 proti
1 se zdržel
Usnesení č. 2012013
ZM souhlasí s uzavřením Změny č. 1 mandátní smlouvy ze dne 79. 12. ZOIL
s Ing. arch. Zdeňkou Táborskou o výkonu územně plánovacích činnostípro
12 pro
poříŽeníZmény č. r Úp Košťany
0 proti
0 se zdržel
Usnesení č. 2112013
návrhem na částečnouúhradu nákladů na
@eným
zpracování Změny č.r Úp Košťanyjednotlivými navrhovateli a Města Košťany
12 pro
dle předloženého návrhu.
0 proti
0 se zdržel
Usnesení č. 2212013
ZM odkládá odkup pozemku parc. čísla393 /4 k.ú. Košťany
10 pro
0 proti
2 se zdrželi
od tohoto bodu dorazil Ing, Ryče, počet zastupitetŮ rS

Usnesení č. 2312013
ZM odkládá záměr prodeje a směny pozemku parc. č. 858/1 a 862lI k.ú.
Košťany za pozemek parc.č. 675/2 k.ú. Košťanya pověřuje RM řešením této
situace s panem Ing. Zdenkem Zíchou ml. a jednáním s Lesy Severs.r.o,
12 pro
1 proti
o se zdržel
Usnesení č. 2412013

ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 769/65 a I7O/II4 k.ú. Košťanyo
celkové vým.ěře 5I2m2 za cenu 25O,, Kč/m/ panu Vladimíru Macháčkovi, a
to za podmínek, že kupujícído dvou měsícŮ od vyzvání Městským úřadem

I

KoŠťanypodepíŠekupní smlouvu a nebude mít v době podpisu této kupní
smlouvy vŮČi městu KoŠťanya jeho příspěvkovým organizacím žádné
neuhrazené závazky
1i pro
1 proti
0 se zdržel
1 nepřítomen
Usnesení č. 2512013
ZM schvaluje záměr prodeje pozemek parc, č.239 (st.p.) k.ú. Střelná
12 pro
0 proti
0 se zdržel
1 nepřítomen

t-

Usnesení č. 2612013
ZM schvaluje prodej pozemku 237/21 k.ú. Střelná o výměře 79m2 paní Mgr.
Jarmile Hajdukové za cenu 50,- Kčlm2 a to za podmínek, že kupujícído dvóu
měsícŮ od vyzvání Městským úřadem Košťanypodepíše kupní smlouvu a
nebude mít v době podpisu této kupní smlouvy vŮči městu Košťany a jeho
příspěvkovým organizacím žádnéneuhrazené závazky 13 pro
0 proti
0 se zdržel
Usnesení č. 2712013
revokuje usnesení č. t68/2O12 (prodej pozemku 2O9/I1 k.ú, Košťany
za 50,- Kč/m2 )
13 pro
0 proti
0 se zdržel

ZM

Usnesení č. 2Bl2013
ZM revokuje usnesení č. I9B/2OO9

13 pro
0 proti
0 se zdržel

Usnesení č, 2912013
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 2o9/L1 k.ú. Košťany o výměře 75Om2
panu Václavu Forkovi za cenu 30,- Kčlm2 a to za podmínek, že kupujícído
dvou měsícŮ od vyzvání Městským úřadem Košťany podepíš'ekupní 5rlouuu
a nebude mít v době podpisu této kupní smlouvy vŮči městŮ xošťanya jeho
příspěvkovým organízacímžádné neuhrazené závazky 13 pro
0 proti
0 se zdržel

Usnesení č. 30/2013
ZM revokuje usnesení č. 153/2008, č. 166/2008 a č. 108/2009
13 pro
0 proti
0 se zdržel
Usnesení č. 31/2013

ZM schvaluje prodej pozemkŮ parc. Č.323/70, 323/II, 323lI2, 323/14,
323/15 vše v k.ú. Střelná o celkové výměře 1.069 m2 za 5O,-Kč/m2 a
budovu čp. 222 stojícína st. parc. 26011 k.ú. Střelná a st. parc, 260/t k.ú.

Střelná o výměře 257m2 za cenu 700.000,- Kč (budova včetně pozemku pod
budovou) manželŮm Arance a Richardu Kopřivovým, a to za podmínek, že
kupujícído dvou měsícŮ od vyzvání Městským úřadem Košťany podepíší
kupní smlouvu a nebudou mít v době podpisu této kupní smlouvy vŮči městu
Košťany a jeho příspěvkovým organizacím žádnéneuhrazené závazky
13 pro
0 proti
0 se zdržel
Usnesení č. 3212013
ZM schvaluje směrnici Zadávání veřejných zakázek mimo zákon č. I37/2006
Sb. a finančníkontroly včetně příloh a pověřuje starostu podpisem
13 pro
0 proti
0 se zdržel
Usnesení č. 33/2013

ZM bere na vědomí proplacení pokuty dle rozhodnutí číslo

ÚHos-nz3g/2ol2/vz-2g74/2o73/3lo/DBa Ve výŠi10o.ooo,- KČ, Ve věci
spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 737/2006
Sb. o veřejných zakázkách a pověřuje starostu podepsáním platebního
příkazu
13 pro
0 proti
0 se zdržel
Usnesení č. 3412013
ZM schvaluje statut Košťanskéhozpravodaje dle

Usnesení č. 35/2013

přílohy 13 pro

0 proti
'0 se zdržel

ZM schvaluje dohodu o přístupu k hl. uzávěrŮm vody a

elektrokiosku

uzavřenou mezi paní Hanzalíkovou Michalou a paní Kafkovou Jindrou a
Městem Košťanydle přílohy a pověřuje starostu přípravou geometrického

plánu a kupních smluv do příštíhozasedání ZM

11 pro
0 proti
2 se zdrželi

Usnesení č. 36/2013

ZM schvaluje členský příspěvek pro Mikroregion Bouřlivák ve výši t2.BB4,Kč na rok 2013

Usnesení č. 3712013
ZM schvaluje příděl do fondu zaměstnancŮ dle přílohy

13 pro
0 proti
0 se zdržel

13 pro
0 proti
0 se zdržel

Usnesení č. 38/2013
ZM schvaluje rozpočtovézměny č. RZ01, RZ03, RZO4/2O13 dle rozpočtového
t2 pro
opatření č. OIl2013
0 proti
0 se zdržel
1 nepřítomen
Usnesení č. 39/2013

ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu s obcí Lahošť na provozování Městské
policie dle přílohy a pověřuje starostu podpisem smlouvy

9 pro
2 proti
1 se zdržel

1 nepřítomen

Usnesení č. 4012013
zlr1 be.e na vědomí rezignaci paní Šátt<ovéna funkci předsedy a člena
kontrolního výboru a zároveň volí předsedkyní kontrolního výboru paní Mgr.
11 pro
Ester Macháčkovou
0 proti
1 se zdržel
1 nepřítomen

Usnesení č. 4112013
ZM volí pana Bohumíra Daňka členem kontrolního výboru

12 pro
0 proti
1 se zdržel

Usnesení č. 4212013

zM pověřuje starostu přípravou projekčnícha administrativních náležitostí
pro realizování dotace sběrný dvŮr v celkové výši cca 5.000.000,- Kč a
pověřuje ho podpisem příslušnédokumentace,

smluv

13 pro
0 proti
0 se zdržel

Usnesení č. 4312013
ZM pověřuje starostu objednáním studie proveditelnosti na změnu vytápění
13 pro
včetně rozvodu pro Sídliště Střelná
0 proti
0 se zdržel
Usnesení č. 4412013

ZM pověřuje starostu podáním žádosti na protipovodňová opatření včetně

všech příslušných náležitostí

11 pro
0 proti
2 se zdrželi

od tohoto bodu počet zastupitell 12, odešel p. Voháňka

Usnesení č. 4512013

ZM revokuje usnesení č. L3/2O73 a schvaluje rozdělení hospodářského

výsledku Základní školy Košťany za rok 2OI2 dle přílohy

11 pro
0 proti
0 se zdržel
1 nepřítomen

Usnesení č. 4612013

ZM volí zástupce Ing. Davida Ryče na valnou hromadu svs a.s. konané dne
13.06.2OL3 v Domě kultury v Teplicích
,10 pro
0 proti
1 se zdržel
1 nepřítomen

Usnesení č. 4712013
ZM schvaluje příspěvek ve výši 34.958,, Kč panu Josefu Fruhaufovi
Janě arožovéna zakoupení autosedačky MONTEREY-SAM dle přílohy
10 pro
0 proti
2 se zdrželi
ZapsaIa Renata Hegrová

V Košťanech, dne 20.03.2013

v-

