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ZASTUPITEL§TVO MESTA KO§TANY

u§NEsENÍ

zÉzAsrDÁrví znsruplTrt§Tvn NĚsrn xošŤnNy
xoruaruÉno DNE 15.05.2013 oD 15,00 hod,

ve velké zasedací místnosti MěU KoŠťanyve 2. patře budovy

Přítomno 12 členŮ ZM, tzn že ZM bylo usnášeníschopné
omluven Mgr, Morkes, p. Křikavová, p. Novotná
Ověřovateli zápisu byli určeni Ing. Ryč, p, Daněk
Zapisovatelem byla určena Jitka §ehrenková
Návrhovou komisi tvoří: p, SváCa, lVEr. Šátt<ová, p, Trsek
Usnesení č, 48/2013
1. Zahájení a volba Návrhovó komise
2. Jmenování ověřovatelŮ zápisu
3. Kontrola usnesení
4. Zpráva o činnosti RM
5. Pozemky
6. Dětské hřiště Kamenrrý pahorek, chodník Střelná §ídliště
7" Pasportizace komunikací
B. Bezúplatný převod
9. Bioelektrárna, uloženípopílku a výstavba-finma Viktory
10. Různé
11. Interpelace zastupitelŮ
12, Diskuze s občany
12 pno
L5, Laver
0 proti
0 se zdržel
Usnesení č. +9/2013
Komise pro tvorbu u§nesení p" §váda, Mgr, Sátková, p, Trsek
12 pro
Ověřovatelé zápisu Ing, Ryč, p" Daněk
0 proti
0 se zdržel
Usnesení č, 50/2013
ZM bere na vědomí zprávu o plnění usnesení

Usnesení č, 51/2013
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti RM

12 pro

0 pnoti
'0 se zdržel
12 pro
0 protí
0 se zdrže|i

Usnesení č, 52/2013
ZM schvaluje prodej pozemku st" parc.239 o výměře 50rn2 v k,ú, §třelrrá
firmě CřZ Distribuce a"s, Děčírrza cenu 50,-Kč/nr2 a to za podrnínek, že
kupujícído dvou rrěsícŮ od vyzvání Městským úřadem Košťanypodepíše
kupní smlouvu a nebude mít v době podpisu této kupní srnlourvy vŮči rněstu
Košťany a jeho příspěvkovým organizacím žádnéneuhrazenó 7$ye'V'
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0 proti
0 se zdržel
od tohoto bodu přišel Mqr, Morkes, počet ZM

Usnesení č. 531201,3
ZM revokuje usnesení č, 24/2a13

]"3

0 pro

proti
j. se zdržel
1_2

Usnesení č. 5412013
ZM schvaluje prodej pozemku parc" č, 169/67 k.ú, Košťany o eelkové výrněře
433 m2 za cenu 50,-Kčlm2 panu Miros}avu Myslíkovi, a to za podmínek, že
kupujícído dvotl měsícŮ od vyzvání Městsklim úřadern Košťanypodepíše
kupní smlouvtl a nebude mít v době padpistl této kupní snrlouvy vŮči městu
Košťany a jeho příspěvkovým onganizacím žádnéneuhrazenó závazky
5 nrn
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6 se zdrželi

usnesení neby|o přiiato
ljsnesení č. 5512013

ZM schvaluje zán"lěr směny pozemku
39m2 a 335/46 k.ú. Střelná o výměře

p"č.
7]"m2

335/45 k.ú, Střelná 0 výměře
11 pro
0 proti
2 se zdrželi

Usnesení č" 5612013
ZM schvaIuje koupi pozemku perc" č, 39314" k.ú. §třelná o výměře 234m2 za
dohodnutou cenu 50,- Kč/m2 od íng,Zd*rrka Z{chy a pověřuje starostu
podpisem kupní smlouvy
11 pro

'0

proti

2 se zdrželi

ZM schvaluje koupi pozemku paře. č, 19516S o vým.].57
dohodnutol| cenLj 7.850,- Kč od p, Pav|a Vnculy a pověřuje m2 k,ú,Košťanyza
starostu podpisenn
kupní smlouvy
1,2 pro
0 proti
0 se zdržel
1 nepřítomen

Usnesení č, 58/2013
ZM schvaluje koupl st,p.č, 61612 o výměře 30 m2 vč. garáže
za dohodnutou
cenu, 30.000,- Kč od paních Švihovcovýcha pověřuje
starostu
podpisern
kupní smlouvy
pro
13
0 proti
0 se zcjržel
Usnesení č. 5912013
ZM schvaluje záměr prodeje pozennku 5s9/2 o vým.l"0
m2 a p"p,č, 1004/2 o
výrn.48 m2 vše v k.ú,t<ošťány
13 pro
0 proti
0 se zdržei
Usnesení č, 6alzafi
ZM na základě PoPtávkovóho řízení schvaIuje jako dodavate|e
dětského
hřiŠtě Kamenný Pahonek firnru Tomovy pár*y zó vysoutěženou
cenL|
244.B22,- Kč bez DPH a pověřtlje stanostu obj'ednáním
11 pro
1" proti
1 se zdržel
od toho bodu přišla p. Křikavová a p. Novotná, počet
ZM 15

Usnesení č. 61/2013
1y ru.ákladě poptávkového řízení schvaluje jako dodavatele chodníku ve
Střelné-Sídlištěfirmu GSmont, §.r.0, xoůzluky za
24a,511,02 KČ bez DPH a pověřrlje starostu ob3eoÁáníÁ vysoutěženCIu cenl.l
a ňopn** srnlouvy
pro
proti
0
0 se zdržel
tr"5

Usnesení č. 6212013
ZM schvaluje pasportizaci místníeh kornunikací a
chodníkŮ Ule předioženého
návrhu
J"3 pro

0 proti
2 se zdrželi

Usnesení č. 63/2013

ZM schvaluje smlouvu č. 77/13/412a o bezúplatnérnpřevodu nenrovitost
mezi Městem Košťany a Úřadern prCI zastupování státu ve věcech
majetkových na pozemek parc" č" 662123 k,ú" Košťany a pověřuje starostu

Tomáše Svádu podpisem

Usnesení č" 6412013

smlouvy

zM bere na vědomí informace
elektrárny v Košťanech

o prŮběhu

15 pro
0 proti
0 se zdrže|

jednání ve věcl zamezení výstavby
15 pro
0 proti
§ se zdržel

Usnesení č. 65/2013
ZM nesouhlasí s uloženímpopílku*granulátu na Kamenném Fahrorku pare "č,
zaý7 a 2aU3 k.ú. Košťanya pověřuje starostu rněsta provedenírn
nezbytných knokŮ vedoucích k odstranění výše uvedeného popíiku
14 pro
0 proti
1 se zdržel
Usnesení č, 66/2013
zlÝ1 pověřuje starostu jednáním s fírmou victory á 7a její součinnosti
přípravou komplexního materiálu do příštíhozasedání ZM
14 pro
0 proti
0 se zdržel
1 nepřítornen
Usnesení č, 6712013
ZM schvaluje rozpočtovéopatření č" 2/2CI13 dle přílohy

Usnesení č, 68/2013
ZM bere na vědomí zprávu finančnílrovýboru

14 pro
0 proti
0 se zdržel
1 nepřítomen
1_4

pro

0 proti
1 se zdržel

Usnesení č. 6912013

ZM pověřuje střostu a místostarosty přípravou veŠkerýchcoPodkladŮ
možná
k odprodeji kanalizace v Lidické ulici firmě SVS, a,s, a to
jednání
u ňáitrutšim termínu. prodej bude předložen na některém z dalŠÍm
pro
11
ZM
0 proti
0 se zdržel
4 nepřítomni
Usnesení č. 7012013

ZM bere na vědomí zprávu kontrolního výboru
nedostatky

Usnesení č, 7112013
ZM ,.h*luje plán oprav komunikací pro rok 2013_2a|4

ukládá RM zjištěné
13 pro
0 proti
0 se zdržel
2 nepřítomni

14 pro
0 proti
0 se zdržel
1 nepřítomen

Usnesení č. 7212013
yízenína dokončenírozhlasu
ZM pověřuje starostu realizací poptávkového
následnou realizací a to do maximální výše 335.000,- Kč včetně DPH
13 pro
1 proti
1 se zdržel
od tohoto bodu odešla p. Novotná, počet ZM L4

Usnesení č, 7312013
ZM revokuje usnesení č, 43l2a13

14 pro
0 proti
0 se zdržel

Zapsala: Renata Hegrová
V Košťanech, dne 15.05.2a13
dada

