Usnesení č. 19
z jednání zastupitelstva města, konaného dne 16. října 2013
Zastupitelstvo města

I.

jmenuje

za ověřovatele zápisu z jednání

II.

p. Bc. Faitovou
p. Mgr. Pavlíka

bere na vědomí
zprávu o činnosti rady města za období od jednání ZM dne 26.06.2013

III.

schvaluje
a) program jednání
b) návrhovou komisi ve složení
c) ověřený zápis ze zasedání zastupitelstva města dne 18.09.2013

d) změny v rozpočtu města r. 2013 – rozpočtové opatření č. 7 s tím, že upravený
rozpočet po těchto změnách bude činit v příjmové části 52 617 191,80 Kč a ve
výdajové části 59 530 909,80 Kč. Financování bude činit 6 913 718,- Kč
e) Vnitřní směrnici pro zadávání zakázek pro práce malého rozsahu

f) Smlouvu o dílo č. 78/13 uzavřenou mezi městem a a.s. Silnice Horšovský Týn,
Horšovský Týn, Nad Rybníčkem 40 na realizaci akce „Staňkov – oprava povrchu
městských komunikací poškozených povodněmi“. Cena včetně DPH 338 567,- Kč

g) Smlouvu o dílo č. 79/13, uzavřenou mezi městem a a.s. Silnice H. Týn, H. Týn,
Nad Rybníčkem 40 na realizaci akce „Staňkov-Vránov-oprava stezky pro chodce a
cyklisty poškozené při povodni.“ Cena včetně DPH 981 460,- Kč
h) koupi pozemku parc. č. 3308, v k.ú. Staňkov-město, o výměře 3 795 m2 od pana
Jindřicha Budína, Staňkov, Puclická 307.
Cena dohodou 12 Kč/m2.
Kupní cena celkem 45 540,- Kč.
Náklady spojené s převodem hradí kupující.
i) prodej pozemku parc. č. 2295, v k.ú. Staňkov město, o výměře 672 m2, pozemek
parc. č. 228/5 v k.ú. Horní Kamenice, o výměře 3371 m2 a pozemek parc.č.228/8,
v k.ú. Horní Kamenice o výměře 65 m2 ZO Českého rybářského svazu Staňkov.
Cena dohodou 5 Kč/m2.
Prodejní cena celkem 20 540,- Kč.
Náklady spojené s převodem hradí kupující.
j) koupi pozemku parc. č. stav. 86, o výměře 254 m2 a objektu bez č.p. na tomto
pozemku, pozemku parc. č. 1089/4 o výměře 3 371 m2 a pozemku parc.č. 121/102
o výměře 2 337 m2 – odděleného z pozemku parc.č. 121/48, vše v k.ú. Staňkov-ves
od Českých drah a.s., Praha 1, Nábřeží L.Svobody 1222. Navrhovaná kupní cena
ze strany ČD, a.s. – 200 000,- Kč.
k) prodej pozemku parc. č. 149/1, v k.ú. Krchleby, o výměře 159 m2, p. Josefu
Záhořovi, Krchleby, Jiráskova 77.
Prodejní cena 55 Kč/m2
Cena celkem 8 745 Kč.
Náklady spojené s převodem hradí kupující.

IV.

k návrhu vydání změny územního plánu č. 10 SÚ Staňkov, část Ohučov
podle ustanovení § 6 odst. 5, písm. c) a § 54 odst 2 zák. č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu
1. projednalo
návrh na vydání změny územního plánu č. 10 ÚPN SÚ Staňkov, část Ohučov
2. bere na vědomí,
že návrh na vydání změny č. 10 ÚPN SÚ Staňkov, část Ohučov, 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 k návrhu změny č. 10 ÚPN SÚ
Staňkov, část Ohučov

3.

vydává
opatření obecné povahy o změně č. 10 ÚPN SÚ Staňkov, část Ohučov, které tvoří
přílohu tohoto usnesení

4. ukládá
pořizovateli změny č. 10 ÚPN SÚ Staňkov, část Ohučov – Odboru výstavby
Městského úřadu Staňkov zajistit následně činnosti vyplývající ze správního řádu a
stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů

Mgr. Josef Pavlík
člen rady

Mgr. Jaroslav Šobr
místostarosta

