Usnesení č. 10
z jednání zastupitelstva města, konaného dne 23. května 2016

Zastupitelstvo města

I.

jmenuje
Ověřovatele zápisu z jednání: p. Holoubka, p. Strouska

II.

bere na vědomí

a) Rozpočtové opatření č.1
změny v rozpočtu města na rok 2016- rozpočtové opatření č.1 s tím, že upravený
rozpočet po těchto změnách bude činit v příjmové části Kč 56 668 088,00 a ve
výdajové části Kč 53 121 869,80. Financování bude činit Kč – 3 546 218,20(změna
stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech Kč + 69 071,80 splátky úvěrů a půjček
Kč – 5 315 290,00 , úvěr Kč +1 700 000,00)
b) zprávu o činnosti rady města za období od jednání ZM dne 25.2.2016

III.

volí
za přísedící Okresního soudu pana Mgr. Bc. Alexandra Horáka, nar. 24.21.1972,
bytem Nádražní 272/II, 345 61 Staňkov.

VI.

schvaluje

a) Program jednání
b) Návrhovou komisi ve složení: p.Bek, Ing.Pátý, Ing.Fejtek
c) Ověřený zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 25.2.2016
d) Rozpočtové opatření č.2
Změny v rozpočtu města na rok 2016- rozpočtové opatření č.2 s tím, že upravený
rozpočet po těchto změnách bude činit v příjmové části Kč 57 402 205,19 a ve
výdajové části Kč 53 715 271,31. Financování bude činit Kč – 3 686 933,88 (změna

stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech Kč -71 643,88, splátky úvěrů a půjček
Kč – 5 315 290,00 úvěr Kč +1 700 000,00)
e) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, Požární řád města

f) Smlouvu o dílo č. 6/2016 na akci Staňkov – sportovní povrch mezi městem Staňkov
jako objednatelem a společností SWIETELSKY stavební s.r.o. jako zhotovitelem.
Cena díla je 457.260,00 Kč bez DPH.

g) Smlouvu o dílo č. 2016/004 na akci Staňkov – hřiště pod ZŠ Staňkov mezi městem
Staňkov jako objednatelem a společností FINAL KOM s.r.o., Kocourov 36, 339 01
Mochtín, IČ 02877155, DIČ CZ 02877155 jako zhotovitelem. Cena díla je 391.600,68
Kč bez DPH.
h) smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. PN 2016 0007
mezi vlastníkem sítě el. Komunikací Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
Olšanská 2681/6, 13000 PRAHA 3 - Žižkov a městem Staňkov s tím, že výše uvedená
akce je podmíněna realizací stavby Lávky přes řeku Radbuzu. Výše nákladů, které je
povinen nést stavebník-město Staňkov je ke dni uzavření této smlouvy 264.117,00 Kč
bez DPH.
i) smlouvu o dílo č.2016/39 na administraci a závěrečné vyhodnocení akce za 430.000,Kč, cena bez DPH, cena s DPH je 520.300,00 Kč mezi společností PROVOD INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST, s. r. o., V Podhájí 226/28, 40001 Ústí nad Labem,
IČ : 25023829 a městem Staňkov. Jedná se o akci „Staňkovsko - odkanalizování obcí
na ČOV Staňkov a dokanalizování Staňkova – III. etapa, IV. etapa – odkanalizování
Vránova“
j) smlouvu o dílo č,2016/40 na dokumentaci pro provedení stavby, VŘ dle přílohy za
1.225.000,00 Kč bez DPH, cena s DPH je 1.482.250,00 Kč, mezi společností
PROVOD - INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST, s. r. o. , V Podhájí
226/28, 40001 Ústí
nad Labem, IČ : 25023829 a městem Staňkov. Jedná se o akci „Staňkovsko odkanalizování obcí na ČOV Staňkov a dokanalizování Staňkova – III. etapa, IV. etapa
– odkanalizování Vránova“
k) bezúplatný převod pozemků Plzeňskému kraji v k.ú. Krchleby u Staňkova. Jedná se o
tyto nově vzniklé pozemky :p.č.132/36,ostatní plocha o výměře 63 m2 , a p.č.296/2
ostatní plocha o výměře 75 m2 .
l) koupi pozemků od paní Jitky Liškové, parc. č. 2263/2 o výměře 104 m2, dle GP 7771034/2014, vyhotoveným spol. GEODÉZIE JIHOZÁPAD, s.r.o., v k. ú. Staňkov-

město, ostatní plocha, ostatní komunikace za dohodnutou cenu 20,00 Kč/m2. Cena
celkem činí 2080,00 Kč. Náklady spojené s převodem nemovitostí a GP uhradí
kupující.
m) koupi pozemků od paní Hany Toupalové, parc.č. 2266/2 o výměře 127 m2, dle GP 7771034/2014, vyhotoveným spol. GEODÉZIE JIHOZÁPAD, s.r.o., v k.ú. Staňkovměsto, ostatní plocha ostatní komunikace za dohodnutou cenu 20,00 Kč/m2. Cena
celkem činí 2 540,0 Kč. Náklady spojené s převodem nemovitostí a GP uhradí
kupující.
n) prodej pozemku p.č.348/13 v k.ú.Staňkov - ves o výměře 105 m2, ost.plocha, ost.
komunikace z majetku města, panu Karlu Cibulkovi, Jiráskova 433 Staňkov za 105,00
Kč /m2, cena celkem činí 11025,00 Kč. Náklady spojené s převodem nemovitostí a GP
uhradí kupující.
o) prodej pozemku p.č. st. 231 v k.ú. Krchleby u Staňkova , o výměře 2 m2 paní Pavlíně
Brumovské, Jiráskova 22, Krchleby 345 61 Staňkov za 85,00 Kč/m2. Cena celkem
činí 170,00 Kč. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí kupující.
p) bezúplatný převod převod pozemku pod místní komunikací, č. ZE č. 1040/1 PK od
ÚZSVM na město Staňkov.
q) Smlouvu o dílo č. 001/2016 na zpracování dokumentace pro územní řízení a stavební
povolení na stavbu sběrného dvora mezi Městem Staňkov a zhotovitelem
dokumentace Ing. Jiřím Preslem, Štěnovické Náměstí 30, 32 09 Štěnovice. Cena díla
je198.000,- Kč bez DPH
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Mgr. Jaroslav Šobr
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