zA§TupITELsTvo

M

Ěsrn rošŤnruy

UsNEs§NI

zE zAsEDÁNí znsruplTElsTvn NĚsrn xošŤnNy
xorueuÉno DNE L3.t2.2o73 oD 13.00 hod.

ve velké zasedací místnosti tVěÚ Xošťanyve 2. patře budovy

Přítomno 11 členŮ ZM bylo usnášeníschopné
Omluveni: Ing. Šoba,Mgr. Morkes, p. Daněk, p. Křikavová
Ověřovateli zápisu byli určeni Ing. Novák, Ing. Ryč
Zapisovatelem byla určena Jítka Schrenková
Návrhovou komisi tvoří: p. Sváda, p, Trsek, t"tgr. Šátková
Usnesení č. 17612013
1) Zahájení a volba Návrhové komise
2) Jmenování ověřovatelŮ zápisu
3) Kontrola usnesení
4) Zpráva o činnosti RM
5) Stroj na sníženíprašnosti
6) Rozpočet
7) Pozemky

B)
9)

10)
11)

RŮzné

Interpelace zastupitelŮ
Diskuze s občany
Závěr

Usnesení č. 17712013
Komise pro tvorbu usnesení p. Sváda, p. Trsek, tvgr, Šátková
Ověřovatelé zápisu Ing. Novák, Ing. Ryč
11 pro
0 proti
0 se zdržel
od tohoto bodu dorazila p. Křikavová, počet ZM 72

Usnesení č. 17Bl2013
ZM bere na vědomt zprávu o plnění usnesení

Usnesení č. 17912013
ZM bere na vědomí zprávu o činnostíRM

12 pro
0 proti
0 se zdržel

72 pro
0 proti
0 se zdržel

Usnesení č. 180/2013
ZM města bere na vědomí neposkytnutí součinnosti k uzavření Kupní
smlouvy uchazeče Radek Ortcikr, IC 7012374B, ZM pověřuje starostu
města podpisem Kupnj smlouvy s uchazečem dalším v pořadí MIKEŠZAHRADNÍ n xorvUNALNí TEcHNIKA, Ic 43B45045. Akce je v rámci
projektu opŽp "pořízení stroje na sníženíprašnosti ve městě Košťany"
10 pro
L2LLIa62, Cz.!.au 2,1 00/1 7,L2522
.

0 proti
2 se zdrželi

Usnesení č. 18112013
ZM schvaluje rozpočet Města Košťany na rok2aI4, tak jak byl vyvěšen
12 pro
0 proti
0 se zdržel
p. Trsek odešel a nehlasoval
Usnesení č. 1B2l2013

ZM schvaluje prodej části pozemku p,č. 169/37 o vým. 87m2 k.ú.
Košťany za cenu 50,-Kč/m2 panu Zdeňku Hinkemu, a to za podmínek,
že kupujícído dvou měsícŮ od vyzvání Městským úřadem Košťany
podepíšíkupní smlouvu a nebudou mít v době podpisu této kupní
smlouvy vŮči městu Košťanya jeho příspěvkovým organizacím žádné
neuhrazené závazky

Usnesení č. 183/2013

11 pro
0 proti
0 se zdržel

části pozemku p.č. t69/37 o vým. B7m2 k.ú.
Košťanyza cenu 50,-Kč/m2 paní Aleně Kulhanové, a to za podmínek,
že kupujícído dvou měsícŮ od vyzvání Městským úřadem Košťany
podepíšíkupní smlouvu a nebudou mít v době podpisu této kupní
smlouvy vŮči městu Košťanya jeho příspěvkovým organizacím žádné
ZlÝl schvaluje prodej

neuhrazené závazky

11 pro
0 proti
0 se zdržel

p. Trsek se vrátil na zasedání 13.40 hod.

Usnesení č, 1B4l2013
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 194/77 o vým. 725 m2 a část p.č.
t92/2 o vým. 81 m2 oba k.ú. Košťany za cenu 250,-Kč/m2 paní
Danuši lalentové a to za podmínek, že kupující do dvou měsícŮ od
vyzvání Městským úřadem Košťany podepíše kupní smlouvu a nebude
mít v době podpisu této kupní smlouvy vŮči městu Košťanya jeho

příspěvkovým organizacím žádnéneuhraze né závazky
72 pro
0 proti
0 se zdržel
Usnesení č. 18512013
ZM schvaluje prodej pozem(u p.e. 167/7B o vým. 62 m2 k,ú, Košťany
za cenu 5o,-Kč/m2 manželůmRadaně a Jiřímu Sirotkovým a to za
podmínek, že kupujícído dvou měsícůod vyzvání Městským úřadem
košťanypodepíšíkupní smlouvu a nebudou mít v době podpisu této
5ypni smlouvy vŮči městu Košťany a jeho příspěvkovým org'anizacím
žádnéneuhrazené závazky
1,2 pra
0 proti
0 se zdržel
Usnesení č. 186/2013
ZM má zájem o odkup pozemku parc.č. 576 k.ú. oldřichov u Duchcova
a pověřuje starostu jednáním se zástupci sžpc s,o, o přípravě kupní
smlouvy,
L2 pro
0 proti
0 se zdržel
Usnesení č. LB7/2aI3

Zl,/1

revokuje usnesení č. 79/2Oa6

manž. Procházkovým)

z

31,01,2006 (prodej pozemku
10 pro
0 proti
1 se zdržel
1 nepřítomen

Usnesení č. 1BB/2013
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 413/70 o vým. 267m2 k.ú" Košťany
za cenu 50,-Kč/m2 panu Jiřímu Procházkovi ml., a to za podmínek, že
kupujícído dvou měsícůod vyzvání Městským úřadem košťany
podepíše kupní smlouvu a nebudou mít v době podpisu této kupní
smlouvy vůčiměstu košťany a jeho příspěvkovým organizacím žádné
neuhrazené závazky
9 pro
0 proti
2'se zdžel
1 nepřítomen
Usnesení č, 1B9l2013
ZM schvaluje proplacení faktury č, Is/Zal3 s Ing. arch, Františkem
Pospíšilemna částku 200.6].B, - Kč za zpracování dokumentace změny
č. 1 územníhoplánu města košťanya pověřuje starostu podpisem

L2 pro
0 proti

ptatebního příkazu.

0 se zdžel

Usnesení č. 19012013
ZM schvaluje rozpočtovéopatření č, 4/2013 dle přílohy
12 pro
0 proti
0 se zdržel
Usnesení č. 191/2013
ZlÝl schvaluje aZV č. t/2O13 dle přílohy a pověřuje starostu města
12 pra
podpisem
0 proti
0 se zdržel
Usnesení č. 19212013

Zlvl schvaluje směrnici

ze dne t3.12.2aL3

,,Zadávání veřejných
zakázek mimo zákon č. t37/2aO6Sb." po změnách a pověřuje starostu
12 pro
města podpisem (změny uvedeny v příloze)
0 proti
0 se zdržel

Zapsala: Renata Hegrová
V Košťanech dne 73.L2.2at3
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