Usnesení č. 2
z jednání zastupitelstva města, konaného dne 13. prosince 2010

Zastupitelstvo města

I.

jmenuje

za ověřovatele zápisu z jednání

II.

bere na vědomí
-

III.

p. Mgr. Šobra
p. Straku

rozpočtové opatření v rozpočtu města č. 12 schválené radou města

schvaluje

a) program jednání

b) návrhovou komisi ve složení p. Holoubek, p. Malík a p. Mgr. Pavlík

c) ověřený zápis z jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva města dne
7. listopadu 2010
d) změny v rozpočtu města - rozpočtové opatření č. 13 s tím, že upravený rozpočet
po těchto změnách bude činit v příjmové části 52.370.120,- Kč a výdajové části
57.063.150, - Kč. Financování bude činit 4.693.030,- Kč

e) pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2011

f) financování projektu „Zdravotní středisko Staňkov – stavební úpravy a přístavba“
ve výši celkových výdajů 34.350.619,05 Kč z rozpočtu města. Z toho celkové
způsobilé výdaje 28.625.515,88 Kč
g) Smlouvu o úvěru č. 0103210449 uzavřenou mezi Českou spořitelnou, a.s., Praha
4, Olbrachtova 1929/62 a Městem Staňkov na poskytnutí úvěru ve výši 6 mil. Kč,
úroková sazba 4,5 %, konečný termín splatnosti úvěru 30.11.2020

h) Obecně závaznou vyhlášku města Staňkov č. 1/2011 o místním poplatku za
provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené
Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

IV.

zřizuje

finanční výbor ve složení:

ing. František Pátý
Karin Faitová
Bc. Jitka Freislebenová
Bc. Marcela Konopová
ing. Milan Kucharič
Martina Konopíková
Jaroslava Bártová
ing. Marie Bastlová
zapisovatelka Marcela Hůlová

kontrolní výbor ve složení:

Václav Černý
MUDr. Marcela Černá
Luděk Straka
zapisovatelka Anna Dostálíková

V.

volí

p. ing. Františka Pátého předsedou fin. výboru
p. Václava Černého předsedou kontrolního výboru

VI.

stanovuje

v souladu s nařízením vlády č. 20/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, s platností
od 8.11.2010 výši odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva

VII.

zastupitelstvo města ke změně územního plánu
podle § 84 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a
podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) a § 54 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění

1. projednalo
návrh na vydání změny č. 9 ÚPN SÚ Staňkov zpracovaný pořizovatelem – odborem
výstavby, vodního hospodářství a dopravy Městského úřadu Staňkov
2. bere na vědomí,
že návrh na vydání změny č. 9 ÚPN SÚ Staňkov není v rozporu s politikou územního
rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem – Zásadami územního
rozvoje, stanovisky dotčených orgánů, stanovisky Krajského úřadu Plzeňského kraje a
dále, že nebyly uplatněny námitky k návrhu změny č. 9 ÚPN SÚ Staňkov
3. vydává
opatření obecné povahy o změně č. 9 ÚPN SÚ Staňkov, které tvoří přílohu tohoto
usnesení
4. ukládá
pořizovateli změny ÚP SÚ Staňkov č. 9 – odboru výstavby, vodního hospodářství a
dopravy Městského úřadu Staňkov zajistit následně činnosti vyplývající ze správního
řádu a stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů

Mgr.Bc. Alexandr Horák
starosta

Mgr. Jaroslav Šobr
místostarosta

