
ZASTUPITELSTVO MĚSTA KOŠŤnnV
usNesEní

zE zAsEDÁní znsrupITELSTvn rvĚsrn rošŤnruy
rcorunruÉno DNE 22,a7.2a13 oD 16,00 hod,

ve velké zasedací místnosti uěÚ rošťany Ve 2. patře budovy

Přítomno 11 členŮ 7M - bylo usnášeníschopné
omluveni : p. Voháňka, Mgr. Morkes, Mgr. MacháČková a ing. RyČ

Ověřovateli zápisu byli určeni p. Partik, p, Daněk
Zapisovatetem byla určena Nataša Pucholtová
Návrhovou t omiéi Úoří: p. Sváda, p. Král, tvtgr. šátková

Usnesení č. 91/2013
1) Zahájení a volba Návrhové komise
Zj lmeňování ověřovatetŮ zápisu
3) Kontrola usnesení
4) Zpráva o činnosti RM
5) Povodňová sbírka
6) Výstavba haly společnosti Selectrona s,r,o,
7) RŮzné
B) Pozemky
9j tnterpelace zastupitelŮ
10) Diskuze s občany
11) Závér

Usnesení č. 93/2013
ZM b".e na vědomí zprávu o plnění usnesení

Usnesení č. 9412013
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti RM

Usnesení č. 9212013
Komise pro ťvorbu usnesení p. Sváda, p. Král, Mgr,

Ověřovatelé zápisu p. Partik, p. Daněk

11pro
0 proti
0 se zdržel

Šátt<ová

11 pro
0 proti
0 se zdržel

11 pro
0 proti
0 se zdržel

11 pro
0 proti
0 se zdržel



Usnesení č. 95/2013
zttt schvaluje převod finanční částky lk 16.07.2013 423aa,-KČl městu/obci
Mlékojedy ňa Litoměřicku a pověřuje starostu podpisem smlouvy o předání
finanční hotovosti mezi výše uvedenými městy Košťany a Mlékojedy.

3 pro

!=;:"1?,ď",;ři 
o u, * g r, š á tková )

7 se zdželo
Návrh nebyl přijat

Usnesení č. 96/2013
ztur schvaluje převod finanční částky lk 16.a7.2013 42.300,-Kč/ městu/obci
Křešice na Litoměřicku a pověřuje starostu podpisem smlouvy o předání
finanční hotovosti mezi Wše uvedenými městy Košťany a Křešice.

10 pro
0 proti
1 se zdžel
Návrh byl přijat

Usnesení č. 97120t3
ZM schvaluje výstavbu výrobní haly spoleČnosti ISelectrona s.r.o. dle
podkladů a pověřuje starostu vydáním souhlasu ke zmíněné akci pro potřeby
územního a staveního řízení.

11 pro
0 proti
0 se zdžel

Usnesení č. 98/2013
zM 

"dkládá 
záměr prodeje pozemkŮ p.p. č. 12Il17, p.p.č.915/33 obě k.ú.

Košťany a to do doby dokončení digitalizace.
11 pro
0 proti
0 se zdržel

Usnesení č. 99/2013
zu scnrraluje záměr prodeje části pozemku p.p..č. 4t3/L k.ú. Košťany

á,,lJi
0 se zdĚel



Usnesení č. 10012013
Zt"t schvaluje záměr prodeje p.p.č. 328/32 o výměře 17 m2, k.ú. Košťany

10 pro
0 proti
1 se zdržel (Novotná)

Usnesení č. 10112013
ffirodeje části p.p.č. 394/1k.ú. Střelná

2 pro
3 proti
5 se zdželo

p. Křikavová se vzdálila a nezúčastnila se hlasování.
Návrh nebyl přijat

Usnesení č. 102/2013
Žrq schvaluje záměr prodeje p.p.č.

Usnesení č. 104/2013
ZM ,.h*l"]e záměr prodeje parcel p,p,Č,

o výměře rSZ mZ , oba v k.ú. Střelná

2g7/8 o výměře 95 m2, k.ú. Košťany
10 pro
0 proti
1 se zdÉel (Partik)

Usnesení č. 103/2013
ffiměrprodejegarážínap.p,č.237/t5a237/20oběvk.ú.
Střelná a to včetně pozemku pod nimi

11 pro
0 proti
0 se zdžel

22619 o rnýměře 2t1 m2 a st.p.l0B

11 pro
0 proti
0 se zdĚel

Usnesení č. 105/2013
ZM schvaluje záměr prodeje p.p.č.265/1 o výměře a51 m2 v k.ú. Střelná

11 pro
0 proti t

0 se zdĚel



Usnesení č. 106/2013
ZM schvaluje prodej pozemku 589/2
1aO4/2 o rnýměře 48 ffiZ, obě v
zastoupení firmou ES ENPROSPOL za
podpisem kupní smlouvy.

Zapsala: Dana Pacandová

o výměře 10 m2, stavebního pozemku
k.ú. Košťany, společnosti CEZ a.s. v
cenu 250,-Kč /m2 a pověřuje starostu

9 pro
0'proti
2 se zdželi
(Ing.Šoba, Mgr.Šátková)

{o

Tomáš Sváda


