Usnesení č. 4
z jednání zastupitelstva města, konaného dne 24. června 2015
Zastupitelstvo města

I.

jmenuje

za ověřovatele zápisu z jednání p.Strouska a Bc.Dokulilovou
II.

bere na vědomí

a) zprávu o činnosti rady města za období od jednání ZM dne 25.03.2015
b) rozpočtové opatření č. 1- č.3 v rozpočtu města r. 2015, schválené radou města

III

schvaluje

a) program jednání
b) návrhovou komisi ve složení p. Koriťák, p. Černý, Bc. Konopíková
c) ověřený zápis ze zasedání zastupitelstva města dne 25.03.2015
d) celoroční hospodaření a závěrečný účet města za rok 2014 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření pro územní samosprávný celek město Staňkov za období od
1.1. do 31.12.2014, vydané auditorskou společností ADU.CZ s.r.o., na základě
provedeného přezkoumání hospodaření v říjnu 2014 a červnu 2015 se závěrem:
s výhradou nedostatků.
e) účetní závěrku města Staňkov za r. 2014
f) změny v rozpočtu města na r. 2015, rozpočtové opatření č. 4 s tím, že upravený
rozpočet po těchto změnách bude činit v příjmové části Kč 56.156.032,28 Kč a ve
výdajové části 54.333.113,28 Kč. Financování bude činit Kč -1.822.919,- (změna stavu
krátkodobých prostředků na bank.účtech Kč + 2 633 171 ,- splátky úvěrů a půjček Kč
– 4 825 000,- , úvěr + Kč 368 910,- ).
g) dle § 6. odst. 5, písm. b) zákona č. 183/2006 Sb. a v souladu s § 47, odst. 5 zákona
č.183/2006 (Stavební zákon) v platném znění, zadání územního plánu města Staňkov.
h) studii rekonstrukce Náměstí T.G.Masaryka

i) smlouvu o poskytnutí účelové finanční dotace, ve výši 97.440,- Kč, určené na zajištění
dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2015. Příjemcem dotace je
Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.
j) přijetí úvěru od Erste Bank a.s. a smlouvu o úvěru č.1111500058, ze dne 22.4.2015, na
nákup sekačky na trávu zn. KUBOTA GZD 15 HD, pro FK Staňkov, Limit úvěru je
368.910,00 Kč.
k) smlouvu o dílo mezi městem Staňkov a SMP CZ, a.s. Pobřežní 667/78, 186 00 Praha,
IČ 27195147, DIČ CZ27195147, ze dne 24.4.2015 a realizaci projektu Zlepšení
dopravní dostupnosti a bezpečnosti „Staňkov–místní komunikace k Bílému Mlýnu“
a jeho financování, jen v případě obdržení dotace z ROP Jihozápad . Vysoutěžená cena
díla je 6 412 434,17 Kč včetně DPH.
l)

realizaci projektu Zahrada při Mateřské škole ve Staňkově v přírodním stylu a jeho
financováním za podpory z Operačního programu životního prostředí.

m) realizaci projektu projektu Nákup kompostérů pro občany města Staňkov a s jeho
financováním za podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu životního
prostředí
n) realizaci projektu Vybavení kompostárny města Staňkov a s jeho financováním za
podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu životního prostředí
o)

smlouvu s Plzeňským krajem o poskytnutí účelové dotace z programu „Zachování a
obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ č.P35/15 na realizaci projektu
Rekonstrukce objektu Staré radnice – výměna oken. Cena díla je 380.388,- Kč včetně
DPH. Město Staňkov obdrželo od Plzeňského kraje účelovou dotaci ve výši 150 000,Kč na výše uvedenou akci.

p) Smlouvu s Plzeňským krajem o poskytnutí účelové dotace z programu „Stabilizace a
obnovy venkova Plzeňského kraje 2015“ č.P35/15 na realizaci projektu „Výstavba
chodníků v Krchlebech – II. Etapa. Cena díla je 538.730 Kč včetně DPH. Město
Staňkov obdrželo od Plzeňského kraje účelovou dotaci ve výši 290.000,- Kč.
q) bezúplatný převod pozemků p.č. 57/11 o výměře 49 m2, p.č. 197/1 o výměře 65 m2,
p.č. 267/14 o výměře 252m2, p.č. 267/16 o výměře 256 m2, všechny v k.ú. Krchleby, ve
vlastnictví města, nacházející se pod stavbou dokončené opravy silnice III/18323průtahu v obci Krchleby, do vlastnictví Plzeňského kraje.
r)

bezúplatný převod stavby „Polní cesta HPC1 včetně doprovodné zeleně v k.ú. Krchleby
u Staňkova" ve vlastnictví České republiky – Státního pozemkového úřadu, Husinecká
1024/11a,130 00 Praha 3 do vlastnictví města Staňkova.
Celková účetní investiční hodnota stavby ke dni předání činí: 3 277 685,00 Kč.

s)

žádost o bezúplatný převod a následně bezúplatný převod pozemkové parcely č.947/1 o
výměře 4770 m2 a 957/1 o výměře 1119 m2 obě v k.ú. Ohučov, vedené v KN jako

ostatní plocha, ostatní komunikace, ve vlastnictví České republiky do vlastnictví města
Staňkova.
t)

smlouvu o bezúplatném převodu pozemků z majetku České republiky - Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových na město Staňkov, parc.č.38/1 ostatní plochaostatní komunikace o výměře 400 m2, pozemku parc.č.1202/1 ostatní plocha-ostatní
komunikace o výměře 126 m2, oba v k.ú. Staňkov-ves a pozemku parc.č.470/10 ostatní
plocha-jiná plocha o výměře 90 m2 v k.ú. Ohučov

u) koupi pozemku parc. č.62/4 v k.ú. Staňkov-město o výměře 394 m2, zastavěná plochanádvoří od ANVE Centrum s.r.o., Na Tržišti 335, 345 61 Staňkov za smluvní cenu
150.000,-Kč. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
v) Kupní cenu za výkup pozemků v plánované obytné zóně v Ohučově, dle studie
projednané zastupitelstvem města dne 29.12.2014, od Jana Holoubka, bytem Klenčí pod
Čerchovem č.p.30. Celková výměra nabízených pozemků je 27.123 m2, cena za 1m2 je
212,- Kč. Cena celkem 5.750.076,- Kč.
w) dle historických mapových podkladů název ulice mezi ulicí Trnkova a Babími Doly „Za
Zahrádkami“
IV. Pověřuje
členy rady města a ing. Františka Pátého, v případě souladu se stanovami Ing. Josefa
Holečka a Ing. Luboše Holečka, zastupováním města na valných hromadách a dalších
jednáních společností s majetkovou účastí města.

V.

Ukládá
tajemníkovi MěÚ Ing. Lubošovi Holečkovi přijmout opatření k nápravě zjištěných
nedostatků v termínu do 31.7.2015.

VI.

Zrušuje
v celém rozsahu usnesení zastupitelstva č 3, odst.II, bod. L

Mgr.Bc. Alexandr Horák
starosta

Mgr. Jaroslav Šobr
místostarosta

