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\..ý a} ,;l-,,-?, (_,-"," zEZASEDANI ZASTUPITELSTVA MESTA KoSTANY

*' ,,"**ď/ KONANEHO DNE 02.12.2014 OD 15.0O hod.
ve veIké zasedací místnosti MěÚ KoŠt'any ve 2, patře budovy

Přítomno 13 členŮ ZM bylo usnášeníschopné
Omluveni:p. Křikavová
Nepřítomen: Ing. Ryč
Ověřovateli zápisu byli určeni Ing. Novák, p. Kopřiva,
Zapisovatelem byla určena: p. Paarová
Návrhovou komisi tvoří: p. Sváda, Mgr. Macháčková, Ing. Zícha

Usnesení č. 110/2014
Zahájení a volba Návrhové komise
Složení slibu člena zastupitelstva
Jmenování ověřovatelŮ zápisu
kontrola usnesení
Zpráva o činnosti RM
Pop.távková Yízení x ,.Ý.ISmlouvy CEZ a.s,, Ceská pojišťovna a.s.

1

2
3
4
5
6
7
8) Návrh rozpočtu
9) Nákup vozidla MěÚ
10) JAPIS s.r,o. - proplacení faktury
11) Rozpočtová opatření
12) Pozemky
13) RŮzné
14) Interpelace zastupitelŮ
15) Diskuze s občany
16) Závěr L2 pro

0 proti
0 se zdržel

Usnesení č. 111/2014
Komise pro tvorbu usnesení p. Sváda, Mgr. Macháčková, Ing. Zícha

72 pro] 0 proti
0 se zdržel

Od tohoto bodu dorazil Ing. Ryč, počet zastupitelŮ 14

Usnesení č. 11212014
ZM bere na vědomí zprávu o plnění usnesení 14 pro

0 proti
. 0 se zdržel



Usnesení č. 113/2014
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti RM t4 pro

0 proti
0 se zdržel

Usnesení č. 114/2014
ZM doporučuje RM zrušit poptávkovéYízení na akci Výměna oken a dveří ve Střelné,
vypsat ho znóvu a to v souladu se zák.č. L37l2OO6Sb. ve znění pozdějších předpisŮ.

5 pro
2 proti
7 se zdržel

llsnesení č,7 74/ 2074 nebylo přijato

Usnesení č. 115/2014
ZM doporučuje RM zrušit poptávkové řízení na
a vypsat ho znovu

akci Výměna oken a dveří ve Střelne
10 pro

0 proti
4 se zdrželi

Usnesení č, 116/2014
zlvl schvaluje veřejnou volbu pro hlasování o dodávce elektřiny dle nabídky č.
I40t8334 10 pro

0 proti
4 se zdrželi

Usnesení č. 11712014
ZM schvaluje nabídku dodávky elektřiny Č. 14018334 od spoleČnosti CEZ a.s./ na
období 01.01,2015-3L,t2,20L5 dle přílohy a pověřuje starostu podpisem

10 pro
0 proti
4 se zdrželi

Usnesení č. 118/2014
zM ukládá p. Tomáši Volfovi zprostředkování a předloŽení nabídek (min. od 3

brokerských společností) na pojištění majetku města dle parametrŮ pojistky, kterou
připravila brokerská společnosti RESPECT a.s. do příŠtího jednání zastupitelstva
města 13 pro

0 proti
: 1 se zdržel

Usnesení č. 119/2014
ZM projednalo návrh rozpočtu pro rok 2015 a pověřuje starostu jeho vyvěŠením

13 pro
'0 proti

1 se zdržel
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Usnesení č. 120/2014
zlÝl pověřuje starostu
parametrŮ nabídky č. 4
města

poptáním nákupu vozidla
viz příloha a předložením do

u min.5ti dealerů aut, dle
příštího jednání zastupitelstva

13 pro
0 proti
1 se zdržel

11 pro
0 proti
2 se zdrželi

1 nepřítomen

Usnesení č. 12112014
Zr,4 s.h"drl" d"hodu o narovnání mezi Městem Košťany a firmou JAPIS s,r.o. a to
na finanční doplatek ve výši 193.406,- KČ vČ. DPH a pověřuje starostu podpisem

dohody a příkazu k úhradě (dohoda přílohou) L2 pro
0 proti
2 se zdrželi

Usnesení č, t22l20t4
Ztl s.huuluje rozpočtové opatření č.5/2Ot4 dle přílohy

Od toho bodu odešel Ing. Šoba, počet zastupitelŮ 13

Usnesení č, 12312014
ZM má záměr prodat níže uvedené pozemky:
- p.č, L67l55 (ost.pl.) celk. výměra 62m2 k,ú, Košťany
- b.i. L67l57 (ost.pl.) celk. výméra 62m2 k.ú, Košťany
- b.e, 167'lLo2 (zahrada) celk. výměra 107m2k,ú. Košťany
- b.r. 926 (zas.pl.) celk.výměra 22m2 k.ú. Košťany
- b.i. 2OglÉ (zahrada) .élt,u,7rněra 3B7m2 a st.p.č. 73t o vým. 2tm2 k.Ú, KoŠťanY

L2 pro
0 proti
0 se zdržel
1 nehlasoval

Usnesení č. 12412014
ffipozemkyk.ú.Střelnáp.č.364ovýměře4'.352m2,p.č.363o
výměře 578m2, pu...č. 365 o výměře 108m2 a par.č.62 o výměře874m2

5 pro
' 7 proti

1 se zdržel
lJsnesení ě,724/ 2O74 nebylo přijato
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Usnesení č. 12512014
Zl,t nemá zámér prodat část pozemku p.č. 509/5 o výměře

Usnesení č. 12612014
zlut nes.hvaluje prodloužení souhlasu s provozováním
plavidel na vodní ploše Barbora

cca 500m2k.ú. Mlýny
13 pro
0 proti
0 se zdržel

jakýchkoliv motorových
13 pro
0 proti
0 se zdržel

Usnesení č. 12712014
zr"r s.r,rualuje tajnou volbu pro schválení nabídkY č. lÝlO2Ot4I239-1
CENTRopoL ENEŘGy a.s. na dodávku zemního plynu dle přílohy (jedná
prodloužení smlouvy u stávajícího dodavatele) 3 pro

9 proti
1 se zdržel

llsnesení ě. 727/2074 nebylo přijato

Usnesení č. 128/2014
ZM scllň/afule1l€b'|dku č. MO2014L23g-I firmy CENTROPOL ENERGY a.s. na dodávku
zemního plýnu dle přílohy (jedná se o prodloužení smlouvy u stávajícího dodavatele)
a pověřuje starostu podpisem 8 pro

0 proti
5 se zdrželi

Usnesení č. 12912014 o

ffiformacipí.JanyFrúhaufovéonesouhlasnémpostojiobčanú
Košťan, který vyjádřili peticí ze dne 18.03.2010 v celkovém poČtu 1245 obČanŮ

(tato petice vyiaářuje nesouhlas s výstavbou jakéhokoliv ener9etického zdroje na

ňurc"lb pozemních staveb Košťany - _Kamenný pahorek vedle BetonárkY, a do

budoucna touto peticí občanŮ odmítají výstavbu bioelektrárny na celém katastru

Košťan) 13 pro
0 proti
0 se zdržel

Zapsala: Renata Hegrová

V Košťanech dne 02.t2.20L4

firmy
seo

t_ lomas 5
starósta


