Usnesení č. 20
z jednání zastupitelstva města, konaného dne 30. prosince 2013

Zastupitelstvo města

I.

jmenuje

za ověřovatele zápisu z jednání

II.

p. Malíka
p. ing. Kuchariče

bere na vědomí
a) zprávu o činnosti rady města za období od jednání ZM dne 16.10.2013
b) rozpočtové opatření v rozpočtu města 2013 č. 8, schválené radou města dne
13.11.2013
c) rozpočtové opatření v rozpočtu města 2013 č. 9, schválené radou města dne
18.12.2013

III.

ruší
své usnesení č. 19, odst. III, písm. i) ve věci prodeje pozemků místní organizaci
Českého rybářského svazu Staňkov

IV.

schvaluje
a) program jednání
b) návrhovou komisi ve složení Mgr. Šobr, MUDr. Černá, p. Bártová
c) ověřený zápis ze zasedání zastupitelstva města dne 16.10.2013

d) změny v rozpočtu města r. 2013 – rozpočtové opatření č. 10 s tím, že upravený
rozpočet po těchto změnách bude činit v příjmové části 80 905 098,25 Kč a ve
výdajové části 62 775 067,35 Kč. Financování bude činit - 18 130 030,90,- Kč

e) přijetí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt
„Zdravotní středisko Staňkov – stavební úpravy a přístavba v celkové částce
25.300.030,24 Kč, z toho investiční dotace činí 23.394.594,99 Kč a neinvestiční
dotace 1.905.435,25 Kč

f) přijetí dotací na akci „Snížení emisní zátěže ve městě Staňkov“ (nákup
multifunkčního zametacího stroje)
1. dotace ve výši 87.738,98 Kč, z toho investiční dotace 83.560,96 Kč a
neinvestiční dotace 4.178,02 Kč od Státního fondu životního prostředí ČR,
2. dotace z rozpočtu EU-Fondu soudržnosti ve výši 1.491.570,48 Kč, z toho
investiční dotace činí 1.420,543,63 Kč a neinvestiční dotace 71.026.85 Kč

g) přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 99.500,- Kč od Plzeňského kraje na
poskytnutí mimořádných finančních výdajů JS DHO, nasazené v průběhu povodně
v červnu 2013

h) pravidla rozpočtového provizoria pro r. 2014

i) Obecně závaznou vyhlášku města Staňkov č. 1/2013 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů

j) prodej pozemků parc. č. 1582 o výměře 14 m2, stav. parc. 1596 o výměře 1 m2 a
parc. č. 1458/22 o výměře 54 m2, všechny v k.ú. Staňkov-město, manželům Pavlu
a Cecilii Wohlmuthovým, Staňkov, Soukenická 38.
Cena za 1m2
30,- Kč
Prodejní cena celkem 2 070,- Kč
Náklady spojené s převodem hradí kupující

k) směnu pozemku parc.č. 2295, o výměře 672 m2, neplodná půda-ostatní plocha,
k.ú. Staňkov-město; pozemku parc. č. 228/5, o výměře 3371 m2, lesní pozemek,
k.ú. Horní Kamenice; pozemku parc. č. 228/8 o výměře 65 m2, lesní pozemek, k.ú.
Horní Kamenice, všechny ve vlastnictví města Staňkov; za pozemek parc.
č. 243/3, o výměře 148 m2, zahrada, v k.ú. Staňkov-město, ve vlastnictví MO
Českého rybářského svazu Staňkov. Doplatek ke směně pozemků od MO ČRS pro
město Staňkov: dohodou 5.000,- Kč. Náklady spojené s převodem hradí město
Staňkov

l) směnu pozemku parc. č. 3132/1, o výměře 159 m2, ostatní plocha – neplodná půda
a poz. parc. č. 3125, o výměře 62 m2, silnice, oba k.ú. Staňkov-město, ve
vlastnictví Josefa a Marie Bozděchových, Soukenická 347, Staňkov, za pozemek
parc. č. 3133/3, o výměře 221 m2, zahrada, k.ú. Staňkov-město, ve vlastnictví
města Staňkov. Náklady spojené s převodem hradí město Staňkov.

Mgr.Bc. Alexandr Horák
starosta

Mgr. Jaroslav Šobr
místostarosta

Věc: zpráva pro jednání zastupitelstva města dne 30.12.2013
Týká se: přijetí poskytnutých dotací do rozpočtu města
Zpracoval: tajemník MěÚ ve spolupráci s fin. odd. MěÚ
Předkládá: tajemník MěÚ

Zastupitelstvu města je předkládáno k projednání:

l.

přijetí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt
„Zdravotní středisko Staňkov – stavební úpravy a přístavba v celkové částce
25.300.030,24 Kč, z toho investiční dotace činí 23.394.594,99 Kč a neinvestiční
dotace 1.905.435,25 Kč

2.

přijetí dotací na akci „Snížení emisní zátěže ve městě Staňkov“ (nákup multifunkčního
zametacího stroje)
a)
dotace ve výši 87.738,98 Kč, z toho investiční dotace 83.560,96 Kč a
neinvestiční dotace 4.178,02 Kč od Státního fondu životního prostředí ČR,
b)
dotace z rozpočtu EU-Fondu soudržnosti ve výši 1.491.570,48 Kč, z toho
investiční dotace činí 1.420,543,63 Kč a neinvestiční dotace 71.026.85 Kč

3.

přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 99.500,- Kč od Plzeňského kraje na
poskytnutí mimořádných finančních výdajů JS DHO, nasazené v průběhu povodně
v červnu 2013

