Usnesení č. 5
z jednání zastupitelstva města, konaného dne 26. srpna 2015
Zastupitelstvo města

I.

jmenuje

za ověřovatele zápisu z jednání p. Ing. Kuchariče. p. Bc. Dokulilovou
II.

bere na vědomí

a) zprávu o činnosti rady města za období od jednání ZM dne 24.06.2015
b) rozpočtové opatření č. 5 v rozpočtu města r. 2015, schválené radou města

III

schvaluje

a) program jednání
b) návrhovou komisi ve složení Ing. Pátý, p. Holoubek, Mgr. Šobr
c) ověřený zápis ze zasedání zastupitelstva města dne 24. 06. 2015

d) Smlouvu o dílo dílčí plnění A) Dodávka herních a ekovýchovných prvků mezi
městem Staňkov a společností První chráněná dílna s.r.o., Raisova 769/9,400 03
Ústí nad Labem, IČ :286 85 521. Předmětem plnění této smlouvy je dodávka
herních a ekovýchovných prvků v rozsahu dle projektové dokumentace a
oceněného položkového rozpočtu v Příloze č.1dle nabídky zhotovitele ve veřejné
zakázce „Zahrada při MŠ ve Staňkově v přírodním stylu“,. Vysoutěžená cena je
1 918 337,00 Kč (cena bez DPH), cena včetně DPH je 2 321 187,77 Kč.
e) Smlouvu o dílo dílčí plnění B) Terénní úpravy a stavební práce mezi městem
Staňkov
a společností Šumavské zahrady s.r.o., Pod Vodárnou 407, 340 21 Janovice nad
Úhlavou, IČ : 291 12 958. Předmětem plnění této smlouvy je provedení
terénních úprav a stavebních prací v rozsahu dle projektové dokumentace a
oceněného položkového rozpočtu v Příloze č.1dle nabídky zhotovitele ve veřejné
zakázce „Zahrada při MŠ ve Staňkově v přírodním stylu“,. Vysoutěžená cena je
1 529 917,00 Kč (cena bez DPH), cena včetně DPH je 1 851 200,00 Kč.

f) Smlouvu o dílo dílčí plnění C) Arboristické a zahradnické práce mezi městem
Staňkov a společností První chráněná dílna s.r.o., Raisova 769/9,400 03 Ústí nad
Labem, IČ :286 85 521. Předmětem plnění této smlouvy je provedení
arboristických a zahradnických prací v rozsahu dle projektové dokumentace a
oceněného položkového rozpočtu v Příloze č.1dle nabídky zhotovitele ve
veřejné zakázce „Zahrada při MŠ ve Staňkově v přírodním stylu“,. Vysoutěžená
cena je 934 081,20 Kč ( cena bez DPH), ), cena včetně DPH je 1 130 238,25 Kč.
g) Kupní smlouvu mezi městem Staňkov a společností Agro Trnava s.r.o., Trnava
224, 674 01 Třebíč, IČ :29200083. Předmětem plnění této smlouvy je dodání 510
Kusů kompostérů o objemu 1000 l dle nabídky prodávajícího ve veřejné zakázce
„Nákup kompostérů pro občany města Staňkov“. Vysoutěžená cena je
1 683 000,00 Kč (cena bez DPH), cena včetně DPH je 2 036 430,00 Kč.
h) Kupní smlouvu číslo: 172/2015 mezi městem Staňkov a společností NEWIA
s.r.o., Americká 404, 345 61 Staňkov, IČ :29119201. Předmětem plnění této
smlouvy je dodání traktoru a čelního nakladače s lopatou dle nabídky
prodávajícího ve veřejné zakázce „Vybavení kompostárny města Staňkov“.
Vysoutěžená cena je 996 900,00 Kč (cena bez DPH), cena včetně DPH je 1 206
249,00 Kč.

i) Koupi nemovitostí zapsaných na LV 1752 pro k.ú. Staňkov-město dle nabídky
společnosti Týnské nemovitosti s.r.o. :
a) pozemek p.č. st.15, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 1765 m2, jehož
součástí je stavba č.p.57
b) pozemek p.č. st.17/1, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 794 m2, jehož
součástí je stavba č.p.54
c) pozemek p.č. st.17/2, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 1570 m2, jehož
součástí je stavba bez č.p.
d) pozemek p.č. 11/1 ostatní plocha, výměra 1087 m2
e) pozemek p.č. 11/2 ostatní plocha, výměra 65 m2
f) pozemek p.č. 11/3 ostatní plocha, výměra 442 m2
g) pozemek p.č. 11/4 ostatní plocha, výměra 83 m2
h) pozemek p.č. 14 zahrada, výměra 730 m2
i) podíly v rozsahu 300/5280 (nyní 4x 75/5280) na nemovitostech zapsaných
na LV: 1694, 1695, 1708, 1934, 1935, 1936, 1938, 2074, 2082
j) podíly v rozsahu 329/5280 (nyní 4x329/21120) na nemovitostech zapsaných
na LV: 2075, 2084
k) podíly v rozsahu 300/5280 (nyní 4x 75/5280) na nemovitostech v k.ú.
Staňkov-ves zapsaných na LV: 1696, 1850.
j) Přijetí úvěru od Komerční banky ve výši 1.700.000 Kč.
Mgr. Bc. Alexandr Horák
starosta

Mgr. Jaroslav Šobr
místostarosta

