Usnesení č. 8
z jednání zastupitelstva města, konaného dne 28. prosince 2015
Zastupitelstvo města

I.

jmenuje
ověřovatele zápisu z jednání: p. Holoubek, Mgr. Hofman

II.

bere na vědomí
a) zprávu o činnosti rady města za období od jednání ZM dne 30.9.2015
b) rozpočtové opatření č. 8 v rozpočtu města Staňkov pro rok 2015

III.

volí
za přísedící Okresního soudu pana Zdeňka Strouska, bytem Staňkov, Baarova
478, nar. 18.2.1975 a pana Karla Malíka, bytem Staňkov, E. Krásnohorské 513,
nar. 24.3.1969

IV.

schvaluje
a) Program jednání
b) Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Šobr, Ing. Kucharič, p. Bek
c) Ověřený zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 2.12.2015

d) Změny v rozpočtu města na rok 2015- rozpočtové opatření č.9 s tím, že
upravený rozpočet po těchto změnách bude činit v příjmové části Kč 66 906
917,04 a ve výdajové části Kč 64 468 794,72. Financování bude činit Kč – 2
438 122,32 (změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech Kč + 2 017
967,68 splátky úvěrů a půjček Kč – 4 825 000,- , úvěr + Kč 368 910,-)
e) rozpočet na rok 2016, rozpočet bude činit v příjmové části 56 594 120,- Kč a
ve výdajové části 52 928 830,- Kč. Financování bude činit - -3 665 290,-Kč.

f) Obecně závaznou vyhlášku č.1/2015, O místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a navýšení sazby poplatku z 480,- Kč na osobu a rok na
540,- Kč na osobu a rok.
g) Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, Požární řád města .

h) kupní smlouvu na pozemek č.IE-12-0003677, „Krchleby-VN,TS,NN“ mezi
ČEZ Distribuce, a.s. a městem Staňkov ,kterou se prodává z majetku města
stavební parcela č.st.239, zastavěná plocha – bez.čp/če,technické vybavení o
výměře 18 m2 v k.ú.Krchleby Kupní cena je stanovena na základě znaleckého
posudku ve výši 4.490,-Kč + DPH v zákonné výši, tj. celkem 5.433,-Kč.
i) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č.1335/2015-SML mezi:
Povodí Vltavy, státní podnik a město Staňkov . Město jako budoucí oprávněný
je investorem i vlastníkem stavby lávky a výústního objektu v rámci akce
„Lávka přes Radbuzu – Staňkov „. Jedná se o pozemek p.č.2052/12 v k.ú.
Staňkov – město
j) 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 pozemkové parcely:
1745/1,2048/2,2000/6,2004,2023/3,2047/2,2059,2062,2063,2064,2065,2066/2
2066/1, 2020/2,2005/25,2010/6, 2000/2, to vše v k.ú. Staňkov-město, druh
pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace.
k) změnu obecní hranice, vyplývající z provedených komplexních pozemkových
úprav v obci Ohučov, mezi k.ú.Ohučov a k.ú.Dolní Kamenice u Staňkova a
souhlasí s touto změnou.
l) změnu obecní hranice, vyplývající z provedených komplexních pozemkových
úprav v obci Ohučov, mezi k.ú.Ohučov a k.ú. Kvíčovice a souhlasí s touto
změnou.
m) 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 pozemkové parcely č. 947/1 a
957/1 obě v k.ú. Ohučov, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití –
ostatní komunikace.

n) prodej pozemku p.č.1089/13 o výměře 144 m2, ost. plocha, ost. komunikace,
k.ú. Staňkov-ves, z majetku města, panu Michalu Anderlemu Klostermannova
812 Stod, za cenu 105,- Kč/m2, náklady spojené s převodem pozemku a GP
hradí kupující.
o) koupi pozemků parc.č.2263/2 o výměře 104 m2, vlastník Jitka Lišková,
Americká 78 345 61 Staňkov I , a parc.č. 2266/2 o výměře 127 m2, vlastník
Hana Toupalová, Pod Makovým vrchem 475, 345 62 Holýšov, oba v k.ú.
Staňkov – město,druh ostatní plocha, způsob využití ostaní komunikace za
cenu 20,- Kč/m2, náklady spojené s převodem pozemků hradí kupující.
p) smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
mezi Českou republikou - ÚZSVM a městem Staňkov. Jedná se o pozemek
p.č.2005/30 ostatníplocha, ostatní komunikace v k.ú.Staňkov – město, tento
služebný pozemek bude dotčen vedením inženýrské sítě plynovodu náležející
ke stavbě „Prodloužení plynovodu, Plovární ul.,Staňkov.

Mgr.Bc. Alexandr Horák
starosta

Mgr. Jaroslav Šobr
místostarosta

