Usnesení č. 6
z jednání zastupitelstva města, konaného dne 30. září 2015
Zastupitelstvo města

I.

jmenuje

za ověřovatele zápisu z jednání p. Bek, Mgr. Šobr
II.

a)
b)

bere na vědomí
zprávu o činnosti rady města za období od jednání ZM dne 26.08.2015
rozpočtové opatření č. 6 v rozpočtu města r. 2015, schválené radou města

III. schvaluje
a) program jednání
b) návrhovou komisi ve složení p. Strousek, Bc. Dokulilová, Ing. Fejtek
c) ověřený zápis ze zasedání zastupitelstva města dne 26.08.2015
d) rozpočtové opatření č.7 v rozpočtu města r. 2015. Upravený rozpočet po těchto
změnách bude činit v příjmové části Kč 57 465 715,40 a ve výdajové části Kč 57
505 394,40. Financování bude činit Kč + 39 679,- (změna stavu krátkodobých
prostředků na bank. účtech Kč + 2 795 769 ,- splátky úvěrů a půjček Kč – 4 825
000,- , úvěr + Kč 2 068 910,-)
e) Smlouvu o dílo na akci „Oprava budovy č.p.5 ve Vránově“ mezi městem
Staňkov a Lesy Staňkov s.r.o. Cena díla je 250.000,-Kč včetně DPH, termín
ukončení prací je do 30.9.2016.
f) dodatek č.1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti uzavřené dle
ust. § 1257 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
číslo: 17882/11/2/BS
g) přijetí dotace z prostředků státního rozpočtu na výdaje jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí z dotačního programu „Podpora jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 20105“ pro město Staňkov
h) podání žádosti o dotaci na výsadbu aleje podél cyklostezky mezi Staňkovem a
částí města Staňkov - Vránov z Operačního programu životního prostředí.

i) příkazní smlouvu mezi městem Staňkov a firmou DOMOZA projekt s.r.o.
týkající se akce zaměřené na výsadbu aleje podél cyklostezky v úseku Vránov
- Staňkov. Odměna příkazníka činí 60.000,-Kč bez DPH.
j) podání žádosti o dotaci na Zpracování digitálního povodňového plánu pro
město Staňkov, vybudování varovného a výstražného systému ochrany před
povodněmi pro město Staňkov z Operačního programu životního prostředí
k) smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi
Českou republikou, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a
městem Staňkov, které touto smlouvou nabývá pozemkovou parcelu 29/1 o
výměře 12 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – zeleň v k.ú.
Krchleby u Staňkova
l) změnu názvu příspěvkové organizace z názvu Základní umělecká škola Staňkov
na Základní umělecká škola Staňkov, příspěvková organizace
m) změnu zřizovací listiny, Dodatek č.4, zřizovatel povoluje ZUŠ Staňkov,
příspěvková organizace doplňkovou činnost, jejíž předmět, obsah a rozsah je
rozepsán v příloze Zřizovací listiny č.4
n) rozdělení příspěvku na sportovní činnost ve výši 280.000,-Kč
FK Staňkov
Sokol Staňkov
Sokol Krchleby
Ajax Staňkov
HC Staňkov
Oddíl tenisu
SK MG Staňkov florbal
Fitness

105.000,00 Kč
95.000,00 Kč
35.000,00 Kč
5.000,00 Kč
5.000,00 Kč
15.000,00 Kč
15.000,00 Kč
5.000,00 Kč

o) a) jako zcela prioritní zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav
v katastrálním území Ohučov, zřízení protipovodňových opatření dle návrhu
společných zařízení
b) sborem zástupců navržené prioritní zařízení komplexních pozemkových
úprav v katastrálním území Ohučov v pořadí:
1. Hlavní polní cesta HPC 1
2. Vedlejší polní cesta VPC2
3. Brod 1,2

Mgr. Bc. Alexandr Horák
starosta

Mgr. Jaroslav Šobr
místostarosta

