
ZASTUPtŤELSTVO MĚSTA (OŠŤANY
usNEsENÍ

ZE lAsrDÁí\ilAs'LPlTE-STVA MťsTA ^os ANr
KoNANEHo DNE 11,06,2012 oD 16,oo hod.

Ve Ve ké zased.ci mistnosti MěÚ Košťany Ve 2, pérře budovy

Přítomno 13 členŮ ZM, tzn,, že zM bylo usnášeníschopné
omluvei Partik Rudolf, Daněk Bohumír
ověřovatelizápisu byl Určeni]n9, RyČ, in9, Novák
zapisovdtelem byla určena N.taša Pucholtová
Návrhovou komisitvoří: p, sváda, Mgl, Šétková, p. Krá

Usneseníč, 7312012
1) žahéjenía Volba Návrhové komise
2) J menoVán í ověřoV.telů zápisu
3) Kontlolé Usnesení
4) zpráVa o činnosti RM
5) ZáVěrečný účet zé rok 2o11
6) odklp pozenkŮ od obce Jeňíkov

8) F02poČtoVa opatieni

lb) Interpelace zastupitel3
11) Diskuze s občany
12) záýěl

Usnesenič- 7412012
Komise pro tvorbu !snesení
ověřovate]é zápisú hq, Ryč,

p, sváda, |49r, Šátková,
in9, NoVák

p, Krá]
13 pro

Usneseiíč. 7512012
Zl1 bere ná VědomízpráVu o plnění Usnesení

Usn€seníč, 7612012
zM bere na VědonízpráV! o činnosti RM



Usn€senič, 7712012
lM schvalu]e ceoroin, ho,Doda;en' fesla a 7ave-eL-/ Ui- íěra
\oii.nY ld -ol 20I' ,cet-; 7pld,v -p7av c e o dudl|o-. o vysled,U
přezkouínáníhospodaření města za rok 2o11 s výrókem b4rWlnřad

o iroti
0 5€ zdržel

l]snes€níč, 7812012
ŽM schva Uje odkup Pozemkových parcel p.p,č, 66/1, 32!/I,32L/3,
32313,325/5,323/4,323/6,323/7,360/2 kÚ, stře ná od óbce
JeníkoÝ d e znaleckého posudku V ce kové výš] 1,295,530, Kč a to Ve
t,ech cplá'tJ,- Plv.' spldt(a pi podpisL sr oU?J \e viši c00,000,
fc d-U jsplét,ak3o,o4,20']vPvýgi 5ooooo, 1C a -bývájr , d5. Je

13 pro
0 proti
o se zdrže]

17ol7o k,Ú, Košťany
12 pló
0 proti
1 sé zdržel

Výši 295,530,_ KČ k 31,10,2013

Usneseníč, 7912012
ZPl némá záměr prodat část pozemkU

Usn€séiíč, 80/2012
ZM schvallje záměr prodeje palc,
části parc,č, 194/22 k,ú, Košťany 13 pro

26511 k,Ú, střelná

l94/I7, 192/2

Usn€s€níč, 81/2012
Z]Y schvalUie zánrěr prodeje čásii pozemkU párc,

od !o-o!o ood J poleL 7s"-_pile,Ů -2, odej " o No\olná

U5n€senič,82/2012
Z]v nemá zéměr prodeie části pozemkU 969 k,ú, Košť.ny

12 pro
0 proti
0 ce 7držé



/ Usnesenič, a3/2012
zM schvaluje srněnu poz€ínku parc č. 149/32 k.ů. stře ná o Výměře
241 m2 za pozemky p.rc, č- 252/5 a 252/6 k.Ú. stie ná o Výměře 223
m2 a 18 m2 mežj Městem Košťany a p.ner,r Al€šen Dobíhalen, pokud
oo oJou né5L] od výZvjn' 1,4e9lc.iT ]iaoeŤ /ošt.ny pooeplše par
Ale) Doo h.l sŤ o-VJ o s néré polem\ť bez ooplat<u r2 p,o

0 se zdržel

Usneseníč, 84/2012
zM schva uie prodei pozemku č, 149128 o Výměř€ 1.420 m2 k,ú,
sťře ná panu Radku Benešovi a to za podrnínek, že klpujicí do dvou
měsícŮ od vyzvání lÝlěstským úř.dem Košťany podepíše k!pnísmlolvu
a zap atl lupnl cenu Ve Vyš 162,- KČ/m2

Usnesenjč, 85/2012
ZM schva uje plodej pozemku č, 149/31 o Výměře 1,164 fr2 a 252/5 o
výměře 223 rn2 oba k.ú, s!řelná panU ]ánu skoum.lovi . io za
podmínek, že kupující do dvou měsícŮ od Vyzvání Městským Úř.denr
Košťany podepiše kupní smolvu a zapla!í kupni cenu Ve Výši !81i
Kč/fr2 9 pro

3 §é 7držell

od tohoto bodU póč€t zastupite Ů 11, odeš]a p, Křikavová

Usneseníč, 86/2012
ZM schvalUje prodej pozeínkŮ Č, 169/60 o Výměře 7o4 m2 k.ú.
/oš["ný d 1/o/r10 o vyňe e Z]0 T2 .,., . oél'a lý pal U r.roc JvU
cla,vato\ a !o 7. pooň nel ž" .l pU, c oo dvou n esilŮ oo ýyllon
Městskýň úřadem KošÉany podepíše kupní smlouvu a zaplatí kupni
cenu ve výŠi 250, KČ/m2 11 pro

0 §é 7držé

Usneseníč, 8712012
Zl4 revokuj€ usneseníČ, 6412012



Usnes€níč, 88/2012
zM schvaluje prodej poz€mků 169/61 o Výměře 756 rn2 k.ú. košťany a
l7ol l l l o ýýmé'e 35J T2 l ,u, roila ly Pa.J Tonáši Dudéškovi a ró
7a podŤře., 2e tupJ]ici oo ovou néslcŮ od vvlvd-i \4é,t\l,ým
úřadem Košťány podepíše kL]pní sm]ouvu a zap]atí kupnícenu Ve Výši
25o, Kč/mz 11 pro

3 iJjo.*,

Usn€seníč. 89/2012
zM schvaluje záměl prcdeje a směny Čásťi pozemkŮ č, 328/29,
328/30, 32915 k,ú, Košťany 11 pro

3::"ji.",
Usneseníč, 90/2012
Zl4 schvaluje rozpočtové opaiřeníč, 03/2012 d e přílohy 11 pro

3 3Jji.*,

U§neseníč, 91/2012
zlv pověřlje místosialostu Tomáše svédu podáním žádosiíke
stavebnimu řizení na bezp€čnostníopatření (so101 108) na Teplické
u ici, Košťany a střelné 11 pro

0 se zdrže]

Usneseníč. 9212012
zP] pověřuje místostarostu Tomáše svádu doobjednáním iédob DUo
na separov.ný odpad (plasť/papír) pro žbýVající čási Košťan v rámci
generální smlouvy na svoz komunálního odpadu s firrnou MariL]s
Pedels€n a,s, 10 pro

? !"",'i.*,

Usneseníč, 93/2012
zM schvaluje jednorázový fin, příspěVek T] soKoL košťany na č]nnost
Ve výši 100,000, Kč bez ohledu na sportující mládež a pověřuje
starostu FranliŠka Voháňk! podpisem smlouvy 11 pro

n <é ,afže1



Usneseníč, 9412012
Z|4 r€Vokuje usne§ení č.22o/2ol!

0 proti

Usneseníč, 95/2012
ZM revokujé usne§eníč, 23612011

od tohoto bodu poč€t zastupitelŮ 12, přišla p, Novotná

Usneseníč, 96/2012
ZPl uvo ňuje na činnosti k ubu Domino maximální částku 130,000,- Kč
na provoz do konce roku 2o12 a pověřule vyřešením smluvních vztahů
mezi Měsiem Košťany a Domern děría mlád€Že Duchcov RadU města

0 proťi
) .é rdfže i

zapsalaI Renaťa |,ieqrová


