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zAsTUPITELsTvo uĚsrn xošŤanv

UsNEsENÍ

zAsEDÁrrÍ znsrUPITELsTVA MĚSTA KošŤANY
zE
-- ŘorrnnÉno
DNE 25.o6._2oL4 oD 15,oo hod,
ve velké zaseaaii místnosti Měú Košťanyve 2. Ratře budovy
Přítomno 9 členŮ ZM bylo usnášeníschopné_
O*iŮuáni: p. Vachuda. p. SoJrotka, r, Dan!|
Nepřítomen: Ing. Ryč, Mg.r. Šátková, p, Král
partik, Mgr., zubrová
Ó"Eráuátuli zápísu uyíi uři"ni p.
Žapisovatelem byla určena Lenka Dupačová.. _
Návrhovou romisiivoři: p. sváda, tng. Novák, Mgr. Macháčková
_

Usnesení č. 5212014
tt zaháiení a volba Návrhové komise
2i Jmenování ověřovatelŮ zápisu
3) Kontrola usnesení
4) Zpráva o činnosti RM
5) PoptávkováYízení
6) Rozpočtová opatření
7) Schválení účetnízávěrky
8) Závěrečný účetměsta
9i Inventarizace majetku města
10) Pozemky
1 1) RŮzné
t Z; tnterpelace zastupitelŮ
13) Diskuze s obČany

1$Závér

9 pro
0 proti
0 se zdržel

Usnesení č. 53/2014

p. Sváda, Ing. Novák, Mgr. Macháčková
9 pro
p.
Partik, Mgr. Zubrová
Óuerouut.lé zápisu
0 proti
0 se zdržel

@nesení

Usnesení č, ,54i2014

ffiízprávu

o plnění usnesení

9 pro
0 proti
0 se zdržel

poČet zt,t
od tohoto bodu dorazil Ing. RYČ, P. Král, Mgr. Šátková,
Usnesení č. 55i2014
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti RM

tz

11 pro
0 proti
1 se zdržel

9ffiípoptávkovéhořízenínaakci..dětskéhřištěu3BD,aschvaluje,
Jjniini.o Provozu Pol. 22L2 sankČní
finančníkrytí z paragrafu 2223 ##$;;l-starostu realizací
"of! oro
;i;fi; i; G w8iso"g_oóo,_-xi a pověřuje
0 proti
0 se zdržel

ffiíakceoplaYYg|o{ní[1.veškolníulicifirměRadekŠčekič,
zadáním akce a
r.ost.+'os,só xi ui, DpH a pověřuje starostu
IČ:B7B209 86
podpisem

za."nu

11 pro
0 proti
1 se zdržel

smlouvy

Usnesení č. 58/2014
sta rostu
Žrur -p*-eru:
ulici
Skolní
povrchŮ ve

"

m

na opravu asfalt,
ěsta vypsáním poptávkového Yízení
12 pro
0 proti
0 se zdržel

Usnesení č. 59/2014
2l2OL4 dle přílohy
ZM schvaluje rozŇové opatření č,

L2 pro
0 proti
0 se zdržel

ffizávěrkyzarok2013(rozvaha,příloha,"ýo1','§5ůaztrát)
0 proti
0 se zdržel

ffičnímhospodařenímměstaazávěrečnýmúčtemměstaKošťany
auditoia o výsledku přezkoumání
nJ)aui,rép'o
zprávy
včetně
2073
rok
za
12 pro
s výrokem bez výhrad
hospodaření městá za rok'2Ot3

,

3 3i"j!,.r",

odtohotoboduodešlap.Novotná,početZl"1tL
Usnesení č. 6z120t+

majetku města
inventarizačnízápis o výsledku inventarizace
" 11 pro
Košťany ke dni 3L.LZ,ZOL3
0 proti
0 se zdržel

ffi

od tohoto bodu odešel Ing.

poČet Zl"1 t0

Usnesení č. 63/20.14
ZM schvaluje proá-e; pozemku p,č. t7O/53 o výměře 73m2 k,ú, Košťany 3a. coeny
Že kupujícído dvou měsÍcÚ od
io, xil.z"paní petÝe Sochůrkové a to za podmínek,
ÚcŠtrr.ý* úiadem Košťany podepíše kupní smlouvu, uhradí p|nog výŠi
a
"il"aú
kupní ceny a neouoe .ir u době po'dpisu této kupní smlouvy vŮČi uěstu KoŠťanY
pro.
10
;eňo příspěvkovým organizacím žádnéneuhrazenézávazky 0 proti
0 se zdržel
Usnesení č. 6412014
a
ZM souh|así s prodeiem části pozemku p.č. 38a k.Ú. Střelná paní Šárce Ranglové
Tomáši Pavlisovi a tó po předložení geometrického plánu s přesnou výměrou
10 pro
0 proti
0 se zdržel
Usnesení č. 65/2014
377m2
ZM schvaluje proňj pozemku p.č. !69/77 (dle GP 92!-4!lzot4) o výměře
Podmínek, Že.
[.,i.-róstuiv žu.áňu'50,- Kč/m2 panu Jaroslavu Charvátovi a to zapodepíše
kupní
kupující do dvou ,ěrí;Ú od'vyzvání Městským úřadem Košťany
kupní
podpisu
této
v
době
,n roůuu, uhradí pl;;; uýsi r.uóní ceny a _nebude mít
neuhrazené
rvcJtu rošťanva jeho příspěvkovým organizacím žádné

;;i;il'"nri

závazky

'3 §I&,

0 se zdržel

Usnesení č, 66/2014
g2L,47/20t4) o výměře 347m2
ZM schvaluje pro6 pozemku p.č. 769/78 (dle Gp
podmínek, že.
[.,i.-r<ostuiv )u.áni'50,_ Kčlm2 panu Ing. Stanisla.vu Srbovi a to za
kuPní
kupující do dvou ŘŠiili oá' uyzvání lvěŠtstýmúřadem Košťany PodePÍŠe
této kupní
,ňouuu, uhradí pl;;; wsi kuiní ceny a.nebude mít v době podpisuneuhrazené
organizacím
r"rcrtů xošťanva jeho příspěvkovým
_žádné
10 Pro
závazky
0 proti
0 se zdržel

ili;il'"nÉi

Usnesení č. 6712014
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 32t/3 (lesní pozemek) celk.výměra
10 pro
B021 m2 k.ú.Střelná
0 proti
0 se zdržel

ť
Usnesení č. 68/2014

ŽM-.h".lrF #měr
tt24lm2 k.Ú.

prodeje části pozemku p.č.722/76 (ost.plocha) celk.výměra

KoŠťany

0 pro
8 proti
2 se zdrželi

usnesení č. 68/2014 nebylo přijato

Usnesení č. 69/2014
(zahrada) celk, výměra 604m2 k,ú,
ZM má zámér směnit část pozemku p.č. 32Bl22
0 pro
rošťany
10 proti
0 se zdržel
usnesení č, 69/2014 nebylo přijato
Usnesení č. 70l2014

Areálu Střelná čp.
ZM odkládá scŇá-lení vybudování 1 bytové .jednotky v objektu10 pro
ZZZ pro manželéKopřivovi do předložení studie
0 proti
0 se zdržel

na Parceláclr- č. 967' 977lt' 977lz' 977/3'
Zlyl schvaluje ,uá-t*ění změny úP
g77lts, g77/t6, g77/L7, g77ft1, gliltb, g77.12O.,.g77/z7 yš9 .í,^ú,Košťanya to
změny č, 1 úp města Košťany
z plochy voz-zz, Vs-'g ná plochy s-Žs'oo brouíňa3ící
k za.stavení probíhají
a to za předpokladu, že Žapracováni* teto změny nedojde
sé vYjádří ZM na PříŠtím
změny č.1 up ,eriá kostu'nv. x óáá.nné sPecifikaci
9 pro
zasedání
0 proti
1 se zdržel
Usnesení č. 7212014
(dle přílohy) a pověřuje
ZM schvaluje dohodu o ukončenítrvání Mandátní smlouvy
9 pro
starostu podpisem
0 proti
1 se zdržel
Usnesení č, 7312014

(dle
smlouvu mezi Městem košťany a firmou Allowance s.r.o
9 pro
přílohy) a pověřuje starostu podpisem
0 proti
1 se zdržel
_

ffií

Usnesení č. 7412014

ffi

komise pro výbě.rové říz.ení 19 alci ,,Rekonstrukce p.sběrného
Zuzana
Mgr. Zubrová,
dvora Košťány" ve složeníp. Hegrová, Ing, CermaKova,p. Potměšil, p. Dupačová, p.
iiii-ro"a, ó. xiar (náhradníci'p. Raitik, p. Lubomír Jiřík,
10 pro
0 proti
0 se zdržel

Křikavová)

Usnesení č. 7512014
poČet 15ti zastupitelŮ pro
Zll u soutadu s § 67 zákona č, I28/2OOO Sb. stanovuje
10 pro
dalšívolební období
0 proti
0 se zdržel

Zapsala : Renata Hegrová

V Košťanech dne 25.06.2Ot4
Tpífiáš svá_da
gítarosta

!

,
f

