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ZASTUPITELSTVO MĚ§TA XOŠŤaNYusNesrNí
zE zAsEDÁní znsruplTEl§Tva mĚsrn rošŤnny

xorvnNÉno DNE ag.a4,2a14 oD 15.0o hod.
ve velké zasedací místnosti MěÚ Košťany ve 2. patře budovy

Přítomno 11 členŮ ZM bylo usnášeníschopné
Omluvenal Mgr. Šáttová
Nepřítomen: Ing. Ryč, p. Daněk
Ověřovateli zápisu byli určeni Ing. Novák, p. Partík,
Zapisovatelem byla určena Dana Pacandová
Návrhovou komisi tvoří: p. Sváda, Mgr. Macháčková, p. Král

Usnesení č, 2512014
1) Zahájení a volba Návrhovó komise
2) Složení slibu nového zastupitele
3) Jmenování ověřovatelů zápisu
4) Kontrola usnesení
5\ Zpráva o činnosti RM
6) Městská policie
7) Oprava komunikací města
8) Poptávkové řízení
9) Finance města
10)sMMK
1 1)Pozemky
12)Různé
1 3) l nterpelace zastupitel ů
14)Diskuze s občany
15)Závér

Usnesení č, 2612014
Komise pro tvorbu usnesení p, Sváda, Mgr. Macháčková, p. Král
Ověřovatelé zápisu Ing. Novák, p. Partik

Usnesení č. 2712014
ZM bere na vědomí zprávu o plnění usnesení

12 pro
0 proti
0 se zdržel

12 pro
0 proti
0 se zdržel

11 pro
0 proti
0 se zdržel
1 nepřítomen

od tohoto bodu přiŠel p. Daněk, počet ZM 73



Usnesení č, 28/2014
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti RM 13 pro

0 proti
0 se zdržel

Usnesení č. 2912014
ZM jmenuje strážníka slečnu Barboru Línkovou do funkce vedoucího strážníka MP
Košťany (RM 107 usn. 1292/2a14)
ZM jmenuje stráŽníka slečnu Sabinu Pejcharovou do funkce zástupce vedoucího
strážníka MP Košťany (RM 107 usn, 129U2a74) 13 pro

0 proti
0 se zdržel

Usnesení č. 30/2014
ZM schvaluje aktualizovaný plán oprav pro rok 2a74 dle přílohy 13 pro

0 proti
0 se zdržel

Usnesení č. 31/2014
ZM schvaluje zadat opravu komunikací firmě VHS s,r,o. za vysoutěženou cenu
1.360.398,- KČ bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy a zajištěním
realizace. ( V případě nerealizace zakázky postupovat dle pořadí * METROSTAV,
Stavby Horizont, STRABAG ) 12 pro

0 proti
1 se zdržel

Usnesení č, 3212014
ZVl schvaluje zadat opravu chodníkŮ firrně NAO s,r.o. za vysoutěženou cenu
427-274,- KČ bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy a zajištěním realizace.
( V případě nerealizace zakázky postupovat dle pořadí - ŠnruČ BARTÁK, TELKONT.
Ant. Lebeda ECHO ) 10 pro

0 proti
3 se zdrželi

tJsnesení č, 3312014
ZM schvaluje zadat opravu veřejného osvětlení firmě Miroslav ŽáU za vysoutěženou
cenu 210,037,- KČ bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy a zajištěním
realizace. ( V případě nerealizace zakázky postupovat dle pořadí - Elektromontáže
Procházka, TELKONT )

Usnesení č. 3412!1zl
ZM schvaluje rozpočtové opatření č, U2aI4 dle přílohy

13 pro
0 proti
0 se zdrže|

13 pro
0 proti
0 se zdržel



t

od tohoto bodu přišel Ing. Ryč, početZVl !4

Usnesení č. 35/2014
zvl pou§*j" .t.*rtu města a Radu města vypsáním výběrového YÍzení na

přeúvěrováňí městských úvěrŮ ve spoluprá.ci s firmou ARCH consulting s,r.o.
ŽM schvaluje smlouvu mezi Městem Košťany a firmou ARCH consulting s.r,o. dle
přílohy (se dvěma změnami-viz. příloha) a pověřuje starostu podpisem

14 pro
0 proti
0 se zdržel

Usnesení č. 36/2014
ZM schvalu;,e roáělení hospodářského výsledku Mateřské Školy KoŠťany za
rok 2013 do rezervního fondu ( dle přílohy ) 14 pro

0 proti
0 se zdržel

Usnesení č. 3712014
7tv scrrvaluje rozdělení hospodářského výsledku Mateřské Školy Motýlek Střelná za

rok 2013 do rezervního fondu ( dle přílohy ) 14 pro
0 proti
0 se zdržel

Usnesení č, 38/2014
ZN schvaluje rozdělení hospodářského výsledku Základní Škoty KoŠťany za rok 2013
dle přílohy 13 pro

0 proti
1 se zdržel

Usnesení č. 39/2014
ZM bere na vědomí informaci o převodu
S3aZ na Město Košťany viz. příloha

majetku ze zrušené příspěvkové organizace
14 pro
0 proti
0 se zdržel

Usnesení č, 40/2014
ffinížeuvedenýchpozemt<ů(bo§v7,-7,dlepřílohy)
1,/ Pozemek p.č.t7o/53 (ost.pl,) o výměře 73 m2 k.ú,Košťany,
z.l Pazemek p,č.214l1 (trv.tr.por.) o výměře 1152 m' k.ú,Střelná
3./ pozemek p.č,214 12 (trv.tr.por,) o vým,1455 m2 k,ú.Střelná
q.1 pozemek p,Č,215l1 (trv.tr.por.) o vým,637 m2 k.ú,Střelrra
5./ Pozemek p.č.215/2 (trv.tr.por.) o vým.329 m' k,ú.Střelná
6.1 ?azemek p.č.215/4 (ost.pl") o vým.51 m2 k.ú,Střelná
t.,/ pozemek p,č.3B4 (ost.pl.) o vým.150m2 k,ú. Střelná 14 pro

0 proti
0 se zdržel



Usnesení č. 4112014
ZM schvaluje prodej pozemkŮ p.č. 23/4 o výměře 23m2 a p.č. 23/14 o výměře
46m2 oba k.ú. Střelná za cenu 50,- Kčlm? manželŮm Ing, Aleně a Borisi
Kostohryzovým a to za podmínek, že kupující do dvou měsícŮ od vyzvání Městským
úřadem Košťany podepíší kupní smlouvu, uhradí plnou výši kupní ceny a nebudou
mít v době podpisu této kupní smlouvy vŮči ltěstu Košťany a jeho příspěvkovým
arganizacím žádné neuh razen é záv azky 14 pro

0 proti
0 se zdržel

Usnesení č. 4ZU914
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 297/12 o výměYe 7Zm2 k.ú, Košťany za cenu
50,- KČlm2 panu Jaromíru a FrantiŠku Navrátilovým a to za podmínek, že kupující
do dvou měsícŮ od vyzvání Městským úřadem Košťany podepíší kupní smlouvu,
uhradí plnou výši kupní ceny a nebudou mít v době podpisu této kupní smlouvy vŮči
Městu Košťany a jeho příspěvkovým organizacím žádné neuhrazen é závazky

14 pro
0 proti
0 se zdržel

Usnesení č. 4312014
ZM schvaluje prodej části pozemku p,č, 77a/715 o výměře cca 30m2 k,ú. Košťany
za cenu 50,- Kč/m2 manželŮm Magdě a Zdenkovi Kalábovým a to za podmínek, že
kupující do dvou měsícŮ od vyzvání Městským úřadem Košťany podepíší kupní
smlouvu, uhradí plnou výší kupní ceny a nebudou mít v době podpisu této kupní
smlouvy vŮči tutěstu Košťany a jeho příspěvkovým organizacím žádné neuhrazené
závazky 14 pro

0 proti
0 se zdržel

Usnesení č, ++/2014
ZM schvaluje prodej pozemkŮ p.č.921 o výměře Blm2 a p.č. 997 o výměře 571m7
oba k,Ú. KoŠťany za cenu 25a,- Kč/m2 firmě Kaveo s.r.o., Krupka a to za podmínek,
že kupující do dvou měsícŮ od vyzvání Městským úřadem Košťany podepíše kupní
smlouvu, uhradí plnou výši kupní ceny a nebude mít v době podpisu této kupní
smlouvy vŮČi Něstu Košťany a jeho příspěvkovým organizacím žádné neuhrazené
závazky 74 pro

0 proti
0 se zdržel

Usnesení č. 4512014
ZM schvaluje prodej pozemku st.p,č, 237/1 o výměře 2tm2 k.ú. Střelná za cenu
50,- KČlm2 panu LukáŠovi Hejnalovi a to za podmínek, že kupující do dvou měsícŮ
od vyzvání Městským úřadem Košťany podepíše kupní smlouvu, uhradí plnou výši
kupní ceny a nebude mít v době podpisu této kupní sm|ouvy vŮči uěstu Košťany a

14 pro
0 proti
0 se zdržel

jeho příspěvkovým organizacím žádné neuhrazen é závazky



Usnesení č. 4612014
ZM schvaluje směrnici ,,Zadávání veřejných zakázek mimo zákon Č,t37/2aa6sb.'
dle přílohy a pověřuje starostu podpisem 13 pro

0 proti
0 se zdržel
1 nepřítomen

Usnesení č.47/20L4
ZM bere na vědomí zprávu o žádostech dle zákona č. 106/1999Sb. za rok 2013 dle
přílohy 14 pro

0 proti
0 se zdržel

Usnesení č, 4Bl?014
ZM pověřuje starostu města Tomáše Svádu a místostarostu ing. Ladislava Nováka
k zastupování města na Valné hromadě České spořitelny dne 23,04.2at4

14 pro
0 proti
0 se zdržel

Usnesení č, 4912014
ZM revokuje usnesení Č, 

'70l2at3

Usnesení č. 5012014
ZM schvaluje návrh vlajky pro Město KoŠťany variantu B) a
dokončením procesu

11 pro
1 proti
2 se zdrželi

pověřuje starostu
12 pro
2 proti
0 se zdržel

Usnesení č, 51/2014
ZM bere na vědomí informaci, že v druhém ochranném pásmu lázeňských vod nelze
bez souhlasu Ministerstva zdravotnictví provádět změnu Územního plánu, výstavbu s
odkazem na předpis č. L64/2001 Sb. 14 pro

0 proti
0 se zdržel

Zapsala: Renata Hegrová

V Košťanech dne a9.04.2a14


