Stručně z červnového jednání zastupitelů města - Naše Kosmonosy
Napsal uživatel David Odnoha
Pátek, 29 Červen 2012 05:31

Ve středu 27.června se konalo letošní páté jednání zastupitelů města. V půl páté se jich v
hasičské zbrojnici sešlo dvanáct, později dorazil zastupitel E.Masarčík, na konci se připojil
F.Honc, omluveni byli pánové L.Horák a M.Kropáček, chyběl také J.Kurka. Hned na úvod
jednání poděkoval starosta města odstupující zastupitelce a radní ing.Marcele Řezáčové za její
příkladnou dlouhodobou práci pro město a jeho občany a popřál ji hodně sil.

Zastupitelé odcházející kolegyni odměnili potleskem.

Pojďme si nyní ve stručnosti shrnout, o čem zastupitelé rozhodli:

- Zastupitelé schválili novopečenou zastupitelku ing.Jitku Kadlecovou jako pátou radní města.

- Zastupitelé schválili převod dalších 825 tisíc Kč na rekonstrukci sociálních zařízení ve
východní části zámku/školy.Jedná se o troje toalety nad sebou, v prostoru u školní družiny.

- Zastupitelé neschválili záměr prodeje části pozemku 1607/1 v lokalitě Canaba žadatelům
p.Havelkovi a ing.Nožičkovi.

- Zamítli také prodej pozemku p.č.1318 v Linhartově ulici paní N.Jablonské a p.č.1576/5 panu
Pavlu Štěpánkovi.

- Zastupitelstvo rozhodlo o pořízení změny č.3 územního plánu města Kosmonosy a určilo
zastupitele ing.Jiřího Müllera, aby spolupracoval s pořizovatelem územního plánu obce v
rozsahu stanoveném stavebním zákonem.
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- Zastupitelé vzali na vědomí Zápis z kontroly nakládání města s pohledávkami Městské policie.
Kontrolu provedl Kontrolní výbor ZM.

- Zastupitelé rozhodli, že místní koeficient daně z nemovitosti zůstane 2, navýší se pouze pro
jednotlivé druhy staveb dle zákona 338/1992 Sb., a to formou městské vyhlášky (jedná se
zejména o stavby pro podnikání s stavby pro individuální rekreaci).

- Návrh č.55 - pořízení nového Územního plánu obce - byl na začátku jednání z programu
stažen.

Detailní informace budou na těchto stránkách následovat v následujících dnech a týdnech.
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