U S N E S E N Í
z 6. zasedání Zastupitelstva města Český Těšín konaného dne 13. 2. 2012
upravené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů

192/6.ZM
13. 02.2012

Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva města OS
Český Těšín
Zastupitelstvo města Český Těšín
volí

1. ověřovatele zápisu z 6. zasedání zastupitelstva města
p. František Bouzek, PaedDr. Milan Pecka
2. návrhovou komisi z 6. zasedání zastupitelstva města ve složení:
předseda: Ing. Marek Kufa
členové: Ing. Kateřina Dehnerová, Ing. Kateřina Pindejová
_______________________________________________________________________________
193/6.ZM
13. 02.2012

Kontrola plnění usnesení a úkolů ze zasedání zastupitelstva města, přehled
dopisů doručených na adresu zastupitelstva města

2/TA

Zastupitelstvo města Český Těšín
1. b e r e n a v ě d o m í
1.1. zprávu o plnění usnesení a úkolů ze zasedání zastupitelstva města
1.2. přehled dopisů doručených na adresu Zastupitelstva města Český Těšín
v období od 16.12.2011 do 10.02.2012
2. s c h v a l u j e
vyřazení z evidence splněných:
u s n e s e n í č.:
516/12./1 ZM, 830/19.ZM, 832/19.ZM, 845/19.ZM, 14/2.ZM, 58/3.ZM, 64/3.ZM, 80/3.ZM,
125/4.ZM, 128/4.ZM, 130/4.ZM, 135/4.ZM, 136/4.ZM, 137/4.ZM, 143/4./1 ZM, 144/4./1 ZM,
146/5.ZM, 147/5.ZM, 148/5.ZM, 149/5.ZM, 150/5.ZM, 151/5.ZM, 154/5.ZM, 155/5.ZM,
156/5.ZM, 157/5.ZM, 158/5.ZM, 159/5.ZM, 160/5.ZM, 161/5.ZM, 162/5.ZM, 163/5.ZM,
164/5.ZM, 165/5.ZM, 166/5.ZM, 168/5.ZM, 169/5.ZM, 170/5.ZM, 173/5.ZM, 174/5.ZM,
177/5.ZM, 178/5.ZM, 179/5.ZM, 180/5.ZM, 181/5.ZM, 182/5.ZM, 183/5.ZM, 184/5./1 ZM,
185/5./1 ZM, 187/5./1 ZM, 188/5./1 ZM, 190/5./1ZM, 191/5./1 ZM

a ú k o l ů č.:
3/5/ZM/ŠaK, 4/5/ZM/FO, 5/5/ZM/MAJ, 6/5/ZM/MH, 7/5/ZM/PO
___________________________________________________________________________
194/6.ZM
13. 02.2012

Komunitní plán sociálních služeb města Český Těšín na léta 2011-2013

SO

Zastupitelstvo města Český Těšín
v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
schvaluje

-2Komunitní plán sociálních služeb města Český Těšín na léta 2011-2013, dle pozměněného
návrhu
_______________________________________________________________________________
195/6.ZM
13. 02.2012

Rozhodnutí o doručených návrzích na pořízení změny územního plánu a
jejich zařazení nebo nezařazení do pořízení Změny č.2 Územního plánu
Český Těšín

ÚR

Zastupitelstvo města Český Těšín
dle ust. § 46 odst.3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů:
rozhodlo
1)

zařadit návrhy na pořízení změny územního plánu č. 2, 6, 8 a 9 dle přílohy č. 1
předloženého materiálu do pořízení Změny č.2 Územního plánu Český Těšín, v rozsahu
stanoveném v příloze č. 1 tohoto materiálu, za podmínky úhrady nákladů, podle § 45
odst. 4 stavebního zákona a v souladu se Zásadami postupu při pořizovaní změn územně
plánovací dokumentace města Český Těšín,
2) nezařadit návrhy na pořízení změny územního plánu č. 1, 5 a 7 dle přílohy č. 1
předloženého materiálu do pořízení Změny č.2 Územního plánu Český Těšín,
3) nezabývat se návrhem na pořízení změny územního plánu č. 4 dle přílohy č. 1
předloženého materiálu, v souladu s článkem V. odst. 1, schválených Zásad postupu při
pořizovaní změn územně plánovací dokumentace města Český Těšín,
4) odložit rozhodnutí o návrhu na pořízení změny územního plánu č. 3 dle přílohy č. 1
předloženého materiálu, po dobu prověřování reálnosti záměru, s ohledem na vybudovaní
obdobného záměru v Polské republice.
_______________________________________________________________________________
196/6.ZM
13. 02.2012

Rozhodnutí o doručeném návrhu na pořízení změny územního plánu a
jeho zařazení do pořízení Změny č. 2 Územního plánu Český Těšín

ÚR

Zastupitelstvo města Český Těšín
dle ust. § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů:
rozhodlo
z a ř a d i t návrh na pořízení změny společnosti VKJ HOLDING, a.s. do pořízení změny č. 2
Územního plánu Český Těšín v rozsahu pozemků parc. č. 3185/5, 3185/13, 3185/18, 3185/19,
3197/3, 3197/5, 3197/6, 3197/7, 3197/8, 3197/9, 3197/10, 3215/1,
3216, 3219, 3221/5, 3222/1, 3224, 3225/1, 3225/2, 3225/3, 3226 3190/1, 3190/2, 3191,
3192/1, 3192/3, 3193/2, 3193/3, 3194, 3195, 3192/2 a 3193/1 za podmínky úhrady nákladů,
podle § 45 odst. 4 stavebního zákona a v souladu se Zásadami postupu při pořizování změn
územně plánovací dokumentace města Český Těšín.
_______________________________________________________________________________
197/6.ZM
13. 02.2012

Aktualizace stavu majetku uvedeného v příloze č. 1 k dodatku č. 6 ke ŠaK
zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Český TěšínSvibice Pod Zvonek 1835 okres Karviná ze dne 19.10.2009, a to navýšení
stavu svěřeného majetku o hodnotu zateplení a výměny oken budovy
základní školy pracoviště ul. Pod Zvonek 1835 a budovy učebny plavání
pracoviště ul. Pod Zvonek 1865, v celkové hodnotě 47.096.391,-- Kč s
účinností od 01.03.2012
Zastupitelstvo města Český Těšín
schvaluje

-3v souladu s § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, aktualizaci stavu svěřeného majetku uvedeného v příloze č. 1 k dodatku č. 6 ke
zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Český Těšín-Svibice Pod Zvonek 1835
okres Karviná ze dne 19.10.2009, a to navýšení stavu svěřeného majetku o hodnotu zateplení
a výměny oken budovy základní školy pracoviště Pod Zvonek 1835 v hodnotě 40.745.239,-Kč a budovy učebny plavání pracoviště Pod Zvonek 1865 v hodnotě 6.351.152,-- Kč, celková
hodnota 47.096.391,-- Kč s účinností od 01.03.2012
_______________________________________________________________________________
198/6.ZM
13. 02.2012

Aktualizace stavu majetku příspěvkové organizace Správa účelových ŠaK
zařízení s účinností od 15.02.2012
Zastupitelstvo města Český Těšín
schvaluje

v souladu s § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, aktualizaci stavu svěřeného majetku uvedeného v příloze č. 1 k Dodatku č. 2 ze dne
19.10.2009 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Správa účelových zařízení,
příspěvková organizace, Svojsíkova 833, Český Těšín, a to navýšení hodnoty svěřeného
majetku o hodnotu budovy technického využití bez čp/če na pozemku pč. 3053/3 ve výši
82.000,-- Kč s účinností od 15.02.2012
______________________________________________________________________________
199/6.ZM
13. 02.2012

Vyhodnocení koncepce prevence kriminality města Český Těšín za léta
2009-2011

ŠaK

Zastupitelstvo města Český Těšín
dle
§ 84 odst.4 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů,
a v návaznosti na usnesení č.354/10.ZM ze dne 15.09.2008
schvaluje
Vyhodnocení koncepce prevence kriminality města Český Těšín za léta 2009-2011 dle
pozměněného návrhu
_______________________________________________________________________________
200/6.ZM
13. 02.2012

Rozpočtové opatření roku 2012 RO01/ZM

FO

Zastupitelstvo města Český Těšín
schvaluje
podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, následující rozpočtové opatření:
RO01/ZM
a) snížení rozpočtu kapitálových výdajů ORJ 30 – odbor investiční o částku 300 tis. Kč s
určením na financování projektu „Revitalizace povodí Olše“ a současně zvýšení rozpočtu
běžných výdajů této ORJ o tutéž částku s určením na financování služeb placených
městem Slezskému vodohospodářskému svazku v souvislosti s projektem „Revitalizace
povodí Olše“
b) změna zdrojů financování projektu „Revitalizace povodí Olše“, spočívající ve:
- snížení financování salda rozpočtu města revolvingovým úvěrem o 300 tis. Kč
- zvýšení financování salda rozpočtu města volnými finančními prostředky o 300 tis. Kč
_______________________________________________________________________________
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201/6.ZM
13. 02.2012

REVITALIZACE POVODÍ OLŠE - DOHODA Č. 7 O RUČENÍ A PŘEVODECH FO
MAJETKU DLE SMLOUVY Č. 70380513 O POSKYTNUTÍ PODPORY ZE
STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ĆR
Zastupitelstvo města Český Těšín
schvaluje

v souladu s ust. § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
uzavření Dohody č. 7 o ručení a převodech majetku dle smlouvy č. 70380513
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci, na kterou je
poskytována podpora z Fondu soudržnosti (Revitalizace povodí Olše) mezi Státním fondem
životního prostředí České republiky a městem Český Těšín, a to ve znění dle předloženého
návrhu.
_______________________________________________________________________________
202/6.ZM
13. 02.2012

Rozpočtový výhled města na léta 2013 - 2014

FO

Zastupitelstvo města Český Těšín
schvaluje
v souladu s ust. § 84 odst.2 písm.b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a ust. § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, rozpočtový výhled města na léta 2013 - 2014 v rozsahu tabulek
č. 1 – 3 předloženého návrhu.
_______________________________________________________________________________
203/6.ZM
13. 02.2012

Rozpočtové opatření roku 2012 RO02/ZM

FO

Zastupitelstvo města Český Těšín
schvaluje
podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, následující rozpočtové opatření:
RO02/ZM
zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů ORJ 30 – odbor investiční o 2.778 tis. Kč s určením na
financování projektu „IPRM – Revitalizace obytného domu Kysucká 8,10 – II. etapa“, a to
s financováním z revolvingového úvěru.
_______________________________________________________________________________
204/6.ZM
13. 02.2012

Rozpočtové opatření roku 2012 RO03/ZM

FO

Zastupitelstvo města Český Těšín
schvaluje
podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, následující rozpočtové opatření:
RO03/ZM
a) zařazení nového projektu odboru investičního s názvem „Budova OSEVY, ul. Frýdecká,
Český Těšín“ do rozpočtu roku 2012.

-5b) zvýšení rozpočtu dotačních příjmů ORJ 30 – odbor investiční o částku 4.579 tis. Kč
získanou jako dotaci na projekt „Budova OSEVY, ul. Frýdecká, Český Těšín“
c) zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů ORJ 30 – odbor investiční o částku 5.387 tis.
Kč
s určením na financování projektu „Budova OSEVY, ul. Frýdecká, Český Těšín“, z toho 808
tis. Kč s financováním z volných finančních zdrojů města.
______________________________________________________________________________
205/6.ZM
13. 02.2012

Souhlas města s projektem „Diakonické vzdělávací centrum“ - Regionální FO
operační program, oblast podpory 3.2 Subregionální centra
Zastupitelstvo města Český Těšín
1. s i v y h r a z u j e
v souladu s § 84, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
pravomoc rozhodnout ve věci vydání souhlasu města s projektem Slezské diakonie, Na Nivách
7, 737 01 Český Těšín, „Diakonické vzdělávací centrum“
2. s c h v a l u j e

vydání souhlasu města s projektem Slezské diakonie, Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín,
„Diakonické vzdělávací centrum“ - Regionální operační program, oblast podpory 3.2
Subregionální centra
______________________________________________________________________________
206/6.ZM
13. 02.2012

Projekt „Rekonstrukce a dostavba zimního stadionu – II. etapa, zastřešení FO
ZS se vznikem víceúčelové sportovní haly“ – ROP, oblast podpory 3.2
Subregionální centra
Zastupitelstvo města Český Těšín
1. s i v y h r a z u j e
v souladu s § 84, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
pravomoc rozhodnout ve věci projektu „Rekonstrukce a dostavba zimního stadionu – II. etapa,
zastřešení ZS se vznikem víceúčelové sportovní haly“ včetně závazku jeho financování.
2. s c h v a l u j e
v souladu s § 84, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
2.1. záměr předložit projekt „Rekonstrukce a dostavba zimního stadionu – II. etapa, zastřešení
ZS se vznikem víceúčelové sportovní haly“ formou projektové žádosti o finanční podporu
z Evropského fondu pro regionální rozvoj ERDF v rámci Regionálního operačního
programu NUTS II Moravskoslezsko, oblast podpory 3.2 Subregionální centra.

2.2. závazek města financovat projekt „Rekonstrukce a dostavba zimního stadionu – II. etapa,
zastřešení ZS se vznikem víceúčelové sportovní haly“ ve výši 9 622 332,66 Kč, což je 15
% celkových uznatelných výdajů projektu, zajistit jeho průběžné profinancování v průběhu
realizace projektu a úhradu 100% neuznatelných výdajů projektu v případě, kdy projekt
bude vybrán k poskytnutí dotace.
______________________________________________________________________________
207/6.ZM
13. 02.2012

Úplatný převod částí pozemků v k.ú. Český Těšín – od PF ČR
Odstoupení od vzdání se předkupního práva
Zastupitelstvo města Český Těšín
1. b e r e n a v ě d o m í

MAJ

-6odstoupení od vzdání se předkupního práva k částem pozemků parc.č. 2979/1 a parc.č.
2979/2, v k.ú. Český Těšín, podaného Českým zahrádkářským svazem – Místní organizace
Český Těšín
2. r u š í
bod 1. usnesení č. 286/8.ZM
ze dne
10.3.2008, kterým
byl schválen
úplatný převod částí pozemků v k.ú. Český Těšín, z vlastnictví ČR – Pozemkového fondu ČR
do vlastnictví města Český Těšín.
_______________________________________________________________________________
208/6.ZM
13. 02.2012

Výkup pozemků pod místními komunikacemi, k.ú. Český Těšín, k.ú. Dolní
Žukov – od ŘSD ČR

MAJ

Zastupitelstvo města Český Těšín
schvaluje
1. dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vykoupit
pozemek parc.č. 2831/6, ost.pl., o vým. 83 m2, k.ú. Český Těšín, z vlastnictví České
republiky s příslušností hospodaření s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ
65993390, Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, do vlastnictví města Český Těšín
za kupní cenu ve výši Kč 14.570,-2. dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vykoupit
pozemek parc.č. 119/3, ost.pl., o vým. 639 m2, k.ú. Dolní Žukov, z vlastnictví České
republiky s příslušností hospodaření s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ
65993390, Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, do vlastnictví města Český Těšín
za kupní cenu ve výši Kč 111.830,_____________________________________________________________________________
209/6.ZM
13. 02.2012

Výkup pozemků pod chodníkem – k.ú. Stanislavice

MAJ

Zastupitelstvo města Český Těšín
schvaluje
dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výkup
pozemků
1.

parc.č. 572/2, ost.pl., o vým. 26 m2, odděleného z pozemku parc.č. 572
parc.č. 573/2, orná půda, o vým. 97 m2, odděleného z pozemku parc.č. 573
parc.č. 574/2, zahrada, o vým. 5 m2 a parc.č. 574/3, zahrada, o vým. 12 m2,
oddělených z pozemku parc.č. 574
vše k.ú. Stanislavice, dle geometr. plánu 383-68/2010 ze dne 4.10.2010
ideální podíl 3/4 od J. D., bytem Český Těšín, Stanislavice, za kupní cenu ve výši Kč
19.732,-ideální podíl 1/4 od E. P., bytem Český Těšín, Stanislavice, za kupní cenu ve výši Kč
6.577,--

2.

parc.č. 576/2, zahrada, o vým. 18 m2, odděleného z pozemku parc.č. 576
parc.č. 577/2, zahrada, o vým. 42 m2, odděleného z pozemku parc.č. 577
vše k.ú. Stanislavice, dle geometr. plánu 383-68/2010 ze dne 4.10.2010
od J.V., bytem Český Těšín, Stanislavice, za kupní cenu ve výši Kč 10.326,--

3.

parc.č. 578/2, zahrada, o vým. 22 m2, odděleného z pozemku parc.č. 578
k.ú. Stanislavice, dle geometr. plánu 383-68/2010 ze dne 4.10.2010
od K. K. bytem Český Těšín, Stanislavice, za kupní cenu ve výši Kč 4.180,--
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4.

parc.č. 579/2, ost.pl., o vým. 16 m2, odděleného z pozemku parc.č. 579
k.ú. Stanislavice, dle geometr. plánu 383-68/2010 ze dne 4.10.2010
ideální podíl 1/2 od manž. K.K. a M. K., bytem Český Těšín, Stanislavice, za kupní cenu
ve výši Kč 1.520,-ideální podíl 1/2 od manž. K. K. a R.K., bytem Český Těšín, Stanislavice, za kupní cenu
ve výši Kč 1.520,--

5.

parc.č. 1013/3, zahrada, o vým. 5 m2, odděleného z pozemku parc.č. 1013/1
k.ú. Stanislavice, dle geometr. plánu 383-68/2010 ze dne 4.10.2010
od J.K., bytem Český Těšín, Stanislavice, za kupní cenu ve výši Kč 950,______________________________________________________________________________
210/6.ZM
13. 02.2012

Prodej části pozemku p.č. 3174, k.ú. Český Těšín

MAJ

Zastupitelstvo města Český Těšín
schvaluje
dle § 85 písm. a) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej části
pozemku
p.č.
3174
odm.
GP
č. 3316-3/2011 ze dne 24.2.2011 a ozn. jako pozemek p.č. 3174/2, vým. 292 m2, ost. pl.
včetně příslušné části oplocení, k.ú. Český Těšín Farnímu sboru Luterské evangelické církve
a.v. v České republice v Českém Těšíně, se sídlem Český Těšín, Hřbitovní 1151, IČ:
73633526 za kupní cenu ve výši Kč 21.500,-_______________________________________________________________________________
211/6.ZM
13. 02.2012

Prodej pozemků parc.č. 163/11 a části parc.č. 164/1, vše k.ú. Český Těšín

MAJ

Zastupitelstvo města Český Těšín
1. n e s c h v a l u j e
dle § 85 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej
pozemků:
- parc.č. 163/11, vým. 298 m2, ost.pl. odměřeného dle geometrického plánu č. 329518/2011 ze dne 16.3.2011 z pozemku parc.č. 163/11, vým. 302m2
- parc.č. 164/1, vým. 88 m2, ost.pl. odměřeného dle geometrického plánu č. 3295-18/2011
ze dne 16.3.2011 z pozemku parc.č. 164/1, vým. 238 m2
vše k.ú. Český Těšín
Společenství vlastníků jednotek domu č.p.91, Hlavní třída 8 v Českém Těšíně, se sídlem Hl.
třída 91/8, Český Těšín, za smluvní cenu ve výši Kč 110,--/m2, tzn. celkem Kč 42.460,-2. b e r e n a v ě d o m í
upřesnění žádosti Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 91, Hlavní třída 8 v Českém
Těšíně, IČ 29392870, se sídlem Hlavní třída 91/8, Český Těšín, ve věci prodeje pozemků
parc.č. 163/11 a parc.č. 164/1, vše k.ú. Český Těšín
3. s c h v a l u j e
dle § 85 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej
pozemků:
- parc.č. 163/11, vým. 298 m2, ost.pl. odměřeného dle geometrického plánu č. 329518/2011 ze dne 16.3.2011 z pozemku parc.č. 163/11, vým. 302m2
parc.č. 164/1, vým. 88 m2, ost.pl. odměřeného dle geometrického plánu
č. 3295-18/2011 ze dne 16.3.2011 z pozemku parc.č. 164/1, vým. 238 m2
vše k.ú. Český Těšín
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IČ 29392870, se sídlem Hlavní třída 91/8, Český Těšín, za smluvní cenu v celkové výši Kč
145.440,-s úhradou formou splátkového kalendáře dle předloženého návrhu
4. v y h r a z u j e s i
v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodnutí o zřízení věcného břemene na prodávaném pozemku parc.č. 163/11, v souvislosti
s převodem pozemku parc.č. 163/11, ost.pl., k.ú. Český Těšín dle bodu 3. tohoto usnesení
5. s c h v a l u j e
v návaznosti na bod 4. tohoto usnesení zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 163/11,
ost.pl., k.ú. Český Těšín - umístění sběrných nádob a práva chůze a jízdy pro svoz
komunálního odpadu a separaci pro město Český Těšín.
_______________________________________________________________________________
212/6.ZM
13. 02.2012

Záměr města - prodej částí pozemků p.č. 2941/305 a p.č. 2941/594, k.ú.
Český Těšín

MAJ

Zastupitelstvo města Český Těšín
schvaluje
dle § 39 odst. 1 a § 85 písm. a) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, záměr města v návaznosti na příslušný geometrický plán prodat části pozemků p.č.
2941/305, ost. pl. a p.č. 2941/594, ost. pl., vše v k.ú. Český Těšín
_______________________________________________________________________________
213/6.ZM
13. 02.2012

Záměr města – prodej pozemků parc.č. 1852/45 a parc.č. 1852/46, k.ú. Český MAJ
Těšín, ul. U Mlékárny

Zastupitelstvo města Český Těšín
neschvaluje
dle § 39 odst. 1 a § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, záměr města prodat pozemky parc.č. 1852/45, vým. 24 m2 a parc.č. 1852/46, vým.
25 m2, vše k.ú. Český Těšín
_______________________________________________________________________________
214/6.ZM
13. 02.2012

Záměr města - prodej pozemků parc.č. 1261 a parc.č. 1263, k.ú. Český
Těšín

MAJ

Zastupitelstvo města Český Těšín
schvaluje
dle § 39 odst. 1 a § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, záměr města prodat pozemky:
- parc.č. 1261, vým. 73 m2, zast.pl. a nádv.
- parc.č. 1263, vým. 181 m2, ost.pl., zeleň
vše v k.ú. Český Těšín
_______________________________________________________________________________
215/6.ZM
13. 02.2012

Záměr města - prodej pozemku parc.č. 100, k.ú. Koňákov

MAJ
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schvaluje
dle § 39 odst. 1 a § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, záměr města prodat pozemek parc.č. 100, vým. 2707 m2, trvalý travní porost, k.ú.
Koňákov
_______________________________________________________________________________
216/6.ZM
13. 02.2012

Záměr města - prodej pozemku parc.č. 550/7, k.ú. Dolní Žukov

MAJ

Zastupitelstvo města Český Těšín
neschvaluje
dle § 39 odst. 1 a § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, záměr města prodat pozemek parc.č. 550/7, vým. 258 m2, orná půda, k.ú. Dolní
Žukov
_______________________________________________________________________________
217/6.ZM
13. 02.2012

Zrušení předkupního práva

MAJ

Zastupitelstvo města Český Těšín
schvaluje
dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zrušení
předkupního práva k:
budově čp. 1690 na pozemku parc.č. 1685/6
pozemku parc.č. 1685/6, vým. 607 m2, zast.pl. a nádvoří
pozemku parc.č. 1685/33, vým. 926 m2, ost.pl.zeleň
vše k.ú. Český Těšín
sjednaného jako věcné právo v čl. V. odst. 4. a 5. kupní smlouy č. V 2/10/MAJ ze dne
19.4.2010 uzavřené se společností KARIPER a.s. se sídlem Třinec, Frýdecká 272,
IČ 25854135
_______________________________________________________________________________
218/6.ZM
13. 02.2012

Vyplacení jednorázových ročních odměn za rok 2011 členům výborů, kteří
nejsou členy Zastupitelstva města Český Těšín

ST/1

Zastupitelstvo města Český Těšín
schvaluje
v souladu s § 84, odst. 2, písm. u), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
a v souladu se Zásadami pro odměňování členů výborů, kteří nejsou členy Zastupitelstva
města Český Těšín, schválenými usnesením Zastupitelstva města Český Těšín č. 140/5.ZM ze
dne 4.6.2007, vyplacení jednorázových ročních odměn za rok 2011 členům výborů, kteří
nejsou členy Zastupitelstva města Český Těšín, jak uvedeno v návrhu.
_______________________________________________________________________________

Ing. Vít Slováček
starosta města
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Mgr. Stanislav Folwarczny
místostarosta města

Petr Procházka
místostarosta města

