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ZASTUPITELSTVo M ĚsTA rošŤnnY
UsNEsENÍ

zE zAsEDÁruÍ znsTUPITELSTVA MĚSTA roŠŤnruv
KoNANÉHo DNE I6,L2,2o71 oD 13,00 hod.

ve velké zasedací místnosti lrlěú rošťany ve 2. patře budovy

Přítomno B členŮ ZM, tzn,, že ZM bylo usnášeníschopné.
Omluven FrantišekVoháňka (nemoc), p. Partik, p. Vachuda, Ing. Šoba, Mgr.Sanitrik
Mgr, Morkes, p. Daněk - neomluven
Ověřovateli zápisu byli určeni Ing. Ryč, Ing, Novák
Zapisovatelem byla určena Nataša Pucholtová
Návrhovou komisi tvoří: p, Sváda, Mgr, Šátková, p, Král

Usnesení č. 25112011
schvaluje program v tomto znění:

Zahájení a volba Návrhové komise
Jmenování ověřovatelŮ zápisu
kontrola usnesení
zástava nemovitostí
3BD
Různé
Interpelace zastu pitel Ů

Diskuze s občany
Laver

Usnesení č. 25212011
Komise pro tvorbu usnesení p, Sváda, Ngr. Šátková, p. Král
Ověřovatelé zápisu Ing. Ryč, Ing. Novák B pro

0 proti
0 se zdržel

Usnesení č. 25312011-
ZM bere na vědomí zprávu o plnění usnesení B pro

0 proti
o se zdržel

Usnesení č. 25412011
ZM schvaluje zastavení nemovitosti vhodných pro zástavu (dle přílohy) na
dofinancování 3BD a dále schvaluje zástavu nemovitosti ze soukromého sektoru na
dofinancování 3BD za finanční úhradu 25.000,- Kč/rok (jako odměna) za 1.000,000,-
Kč zástavní hodnoty po dobu trvání zástavy s tím, že nemovitosti vybere rada města,
ZM pověřuje podpisem potřebných dohod p, Svádu, místostarostu nebo p. Sanitrika,
místostarostu města (podmínkou je přednostní zastavení nemovitostí Města a poté
až nemovitostíze soukromého sektoru, v případě oddlužování postupovat opačně).

B pro
0 broti
0 se zdržel
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Usnesení č. 255/2011
ZM schvaluje dohodu o uznání závazkťt a splátkovém kalendáři mezi Ing, Jaroslavem
Černým-ISPIA a Městem Košťany a to ve výŠi 2,327.726,-KČ vČetně DPH ze dne
I6,t2.2oIL a pověřuje místostarostu TomáŠe Svádu podpisem této dohody ( viz.
příloha ). 8 pro

0 proti
0 se zdrželi

Od tohoto bodu počet zastupitelŮ 9, přišel p. Daněk

Usnesení č. 256/2011
ZM odvolává Mgr. Borise Morkese z finančnívýboru ke dni 16,12.20II

9 pro
0 proti
0 se zdrželi

Usnesení č. 25712011
ZM volí do finančního výboru a to od L7,L2,20I1 na uvolněné místo volí p, Jarmilu
Novotnou B pro

0 proti
1 se zdržel

Usnesení č. 25Bl2011
ZM souhlasí s vyřazením autobusové čekárny vedené pod
hodnotou 6.831,- Kč

Usnesení č. 25912011
ZM schvaluje rozpočtové opatření č,O7/2OL1 dle přílohy

Zapsala: Renata Hegrová

V Košťanech, dne 16,12.20II

iv,č, 279 se zůstatkovou
9 pro
0 proti
0 se zdržel

B pro
0 proti
I se zdržel
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