Usnesení č. 23
z jednání zastupitelstva města, konaného dne 22. září 2014
Zastupitelstvo města

I.

jmenuje

za ověřovatele zápisu z jednání p. Strouska a p. Kubicu

II.

bere na vědomí
zprávu o činnosti rady města za období od jednání ZM dne 25.06.2014

III.

schvaluje
a) program jednání
b) návrhovou komisi ve složení Bc. Konopíková, Mgr. Pavlík, Ing.Pátý
c) ověřený zápis ze zasedání zastupitelstva města dne 25.06.2014
d) 1. Výběr nejvhodnější nabídky dle veřejné zakázky ve zjednodušeném
podlimitním řízení v souladu s § 25 a § 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů – nabídky s nejnižší nabídkovou cenou na
zakázku „Zkvalitnění nakládání s bioodpady“ uchazeče M-Car WEST s.r.o., Plzeň,
Hřbitovní 1269/37. Nabídková cena 3 590 312,- Kč včetně DPH.
2. Kupní smlouvu mezi městem a M-Car WEST s.r.o, Plzeň, Hřbitovní 37 na
zakázku s názvem „Zkvalitnění nakládání s bioodpady.“ Celková cena 3 590 312,Kč včetně DPH.
e) prodej budovy skladu (bez č. popisného nebo evidenčního) na pozemku parc. č. st.
86 o výměře 254 m2 a pozemek parc. č. 121/102 o výměře 1718 m2, vše v k.ú.
Staňkov-ves, p. Michalu Andrlemu, Stod, Klostermannova 812 s tím, že na parc. č.

121/102 bude zřízeno věcné břemeno pro město Staňkov-právo vjezdu k nakládací
rampě a právo užívání rampy u budovy skladu.
Kupní cena dohodou 200 000,- Kč.
Náklady spojené s převodem nemovitostí a geometrický plán hradí kupující.
f) přijetí darování pozemku městu – parc. č. 376/3 o výměře 25 m2 v k.ú. Staňkovměsto, od p. Milana Kozy, Staňkov, Americká 127, pro uvažovanou výstavbu
čerpací stanice odpadních vod s tím, že město zřídí bezplatně oplocení části
pozemku sousedícího – parc. č. 376/1 a provede bezúplatné napojení RD dárce
na následně vybudovanou kanalizaci
g) prodej pozemku parc. č. 3377/2 o výměře 17 m2, pozemku parc. č. 3377/3
o výměře 8 m2 a pozemku parc. č. st.1580 o výměře 22 m2, vše v k.ú. Staňkovměsto, sl. Evě Hronové, Staňkov, U Pošty 389.
Výměra celkem 47 m2.
Cena za 1m2 105,- Kč
Cena celkem 4 935,- Kč
Geometrický plán + náklady spojené s převodem hradí kupující.
h) „Plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav v katastrálním území
Ohučov“
i) Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Základní umělecké školy Staňkov, schválené dne
15.05.2002
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starosta
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