Usnesení č. 11
z jednání zastupitelstva města, konaného dne 29. června 2016

Zastupitelstvo města

I.

jmenuje
Ověřovatele zápisu z jednání: Mgr. Hettlerová, Ing. Fejtek

II.

schvaluje
a) Program jednání
b) Návrhovou komisi ve složení: Bc. Konopíková, Bc. Dokulilová, p. Koriťák
c) Ověřený zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 23.5.2016
d) rozpočtové opatření č.3, změny v rozpočtu města na rok 2016- Upravený rozpočet po
těchto změnách bude činit v příjmové části Kč 63 018 851,19 a ve výdajové části Kč
61 592 281,31. Financování bude činit Kč – 1 426 569,88 (změna stavu krátkodobých
prostředků na bank. účtech Kč 2 188 720,12, splátky úvěrů a půjček Kč – 5 315 290,00
úvěr Kč +1 700 000,00)
e) celoroční hospodaření a závěrečný účet města za rok 2015 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření pro územní samosprávný celek město Staňkov za období od
1.1. do 31.12.2015, vydané auditorskou společností ADU.CZ s.r.o., na základě
provedeného přezkoumání hospodaření v říjnu 2015 a červen 2016 se závěrem:
s výhradou nedostatků.
f) účetní závěrku města Staňkov za r. 2015
g) podmínky pro poskytnutí dotace z rozpočtu města Staňkov
h) vzorovou Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Staňkov
i) smlouvu o dílo na akci: „Víceúčelové hřiště Staňkov“, uzavřenou mezi Městem
Staňkov a VYSSPA Sports Technology s.r.o., se sídlem: Cvokařská 10, 30100 Plzeň,
DIČ : CZ27967638. Cena díla je smluvně stanovena na částku 4.850.704,21,- Kč, DPH
21% 1.018.647,88,-Kč, cena celkem 5.869.352,09,- Kč.

j) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace č.33882016 .Předmětem smlouvy
je poskytnutí finanční dotace ve výši 4 000 000Kč z rozpočtu Plzeňského kraje, určené
na částečné pokrytí nákladů na výstavbu nové lávky přes řeku Radbuzu ve Staňkově.

k) Smlouvu o provedení stavby na akci : „Lávka přes řeku Radbuzu“, uzavřenou mezi
Městem Staňkov a firmou HABAU CZ s.r.o., Žižkova tř. 1321/1, 37001 České
Budějovice, DIČ CZ26068338, zastoupenou jednatelem firmy Dipl. Ing. Eckhartem
Aschauerem a prokuristou firmy Ing. Michalem Tichovským. Cena díla je dle smlouvy
stanovena na částku 9.254.665,67 Kč bez DPH a DPH 21% činí 1.943.479,79 Kč. Cena
celkem 11.198.145,46 Kč.
l) časový a finanční harmonogram na akci: Staňkovsko – odkanalizování obcí na ČOV
Staňkov a odkanalizování Staňkova – III. etapa, IV. etapa – odkanalizování Vránova
m) ZM schvaluje podání žádosti o půjčku v rámci Výzvy č.7/2015 Národního programu
Životní prostředí o spolufinancování projektu „ Staňkovsko – odkanalizování obcí na
ČOV Staňkov a dokanalizování Staňkova – III. etapa, IV.etapa – odkanalizování
Vránova. Předpokládaná výše úvěrového limitu by činila 34 712 284 Kč. V případě
poskytnutí půjčky SFŽP bude zajištění realizováno zástavou nemovitostí nebo
bankovní zárukou, úroková míra pro veřejnoprávní subjekty je 1 % .
n) odmítnutí dotace na akci „ Oprava hřbitovní zdi ve městě Staňkov“ z důvodu finanční a
zejména časové náročnosti.
o) Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod objektu bývalé vodárny p.č. st. 1533
v k.ú. Staňkov – město. od Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle,
14000 Praha na město Staňkov
p) Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby nebo opatření na
pozemku vlastníka – jedná se o parc.č. 1055/7 a 1285 v k.ú. Staňkov – ves v majetku
města , kterých se dotýká stavba „III/1851 a III/1852 Staňkov – Horní Kamenice –
Dolní Kamenice, jejíž investorem je Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

III.

ukládá
tajemníkovi MěÚ Ing. Lubošovi Holečkovi přijmout opatření k nápravě zjištěných
nedostatků v termínu do 31.7.2016.

Mgr.Bc. Alexandr Horák
starosta

Mgr. Jaroslav Šobr
místostarosta

