Usnesení č. 12
z jednání zastupitelstva města, konaného dne 26. září 2016
Zastupitelstvo města

I.

jmenuje
Ověřovatele zápisu z jednání: p. Bek, p. Ing. Kucharič

II.

schvaluje
a) program jednání
b) návrhovou komisi ve složení: p. Mgr. Hettlerová, p. Černý, p. Mgr. Šobr
c) ověřený zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 29.6.2016
d) rozpočtové opatření č.4, změny v rozpočtu města na rok 2016- Upravený rozpočet po
těchto změnách bude činit v příjmové části Kč 63 623 694,19 a ve výdajové části Kč
62 554 124,31. Financování bude činit Kč – 1 069 569,88 (změna stavu krátkodobých
prostředků na bank. účtech Kč 2 545 720,12, splátky úvěrů a půjček Kč – 5 315 290,00
úvěr Kč +1 700 000,00)
e) smlouvu o dílo – DÚR, DSP a PDPS mezi firmou ing. Jaroslav Rojt – Projekční
kancelář, Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, p.o. (objednatel č.1) a městem
Staňkov(objednatel č.2). Předmětem díla jsou: Vypracování projektové dokumentace
pro územní řízení (DÚR), pro stavební řízení (DSP), pro provádění stavby (PDPS),
soupisu prací včetně výkazu výměr a zajištění související inženýrské činnosti a
pravomocného rozhodnutí o povolení stavby „III/ 1851 Staňkov – Výtuňská“ Cena díla
je 162.900,00 Kč(cena bez DPH) pro objednatele č.2 město Staňkov.
f) odůvodnění veřejné zakázky „Staňkovsko – odkanalizování obcí na ČOV Staňkov a
dokanalizování Staňkova – III. etapa – odkanalizování Vránova“, pro účely uveřejnění
oznámení o zahájení zadávacího řízení v souladu s § 156 zákona o veřejných
zakázkách, ve znění prováděcích předpisů.
g) zástavní smlouvu k nemovitostem mezi obchodní společností HABAU CZ s.r.o. se
sídlem Žižkova tř. 1321/,370 01 České Budějovice (zástavní věřitel) a městem Staňkov
(zástavce). Zástavní právo sjednané dle této smlouvy zajišťuje úhradu veškerých

peněžitých dluhů zástavce vůči zástavnímu věřiteli ze smlouvy o dílo „Lávka přes řeku
Radbuzu“ ze dne 4.7.2016
h) dodatek č.1 ke smlouvě o provedení stavby „Lávka přes řeku Radbuzu“ ze dne
4.7.2016 mezi obchodní společností HABAU CZ s.r.o. se sídlem Žižkova tř.
1321/,370 01 České Budějovice a městem Staňkov.
i) smlouvu o dílo mezi firmou Dušan Malý, vodoinstalace-topení, Ruská 560, Holýšov a
městem Staňkov. Předmětem díla jsou Stavební úpravy a přístavba vstupu č.p. 72
v Krchlebech. Cena díla je 1.136.488,00 Kč(cena s DPH).

j) kupní smlouvu č.1006V16/30 mezi městem Staňkov a Českou republikou- Státním
pozemkovým úřadem. Předmětem smlouvy je koupě spoluvlastnického podílu
1280/5280 nemovité věci (pozemky) z vlastnictví státu. Kupní cena je 177.273,-Kč
k) prodej pozemku p. č. 378/16 v k.ú. Staňkov - ves o výměře 991 m2, ost. plocha,
z majetku města, panu Lukáši Gillovi, Soukenická 31 Staňkov za 60,00 Kč /m2, cena
celkem: 59.460,00 Kč. Náklady spojené s převodem nemovitostí a GP uhradí kupující.

l) prodej pozemku panu Miloši Kovářovi bytem Rašínova 128 Staňkov a Mgr.
Miroslavovi Kovářovi Cíglerova 1087 Praha 9. Jedná se o prodej části parcely č. KN
378/17 ostatní plocha v k. ú. Staňkov-ves o výměře 374 m2 dle GP p. č. 378/17. cena
je 60,-Kč/m2. Cena celkem: 22.440,-Kč. Náklady spojené s převodem nemovitostí a GP
hradí kupující.

m) prodej pozemků p. č. KN 59/3 o výměře 36 m2, dle KN, zastavěná plocha, p.č. 33/1 o
výměře 690 m2 ostatní plocha, oba v k.ú Ohučov, manželům Jiřině a Milanovi
Kvasničkovým, bytem Ohučov 14. Cena pozemků stanovena na 20 Kč/m2 u obou
pozemků. Cena celkem 14.520 ,00 Kč Náklady řízení spojené s převodem nemovitostí
hradí kupující.

n) prodej pozemku p. č. KN 719 o výměře 65 m2, zastavěná plocha – zbořeniště, paní
Marii Tulačkové, bytem Vránov 14. Cena pozemku je 20 kč/m2. Cena celkem 1.300,Kč. Náklady řízení spojené s převodem nemovitostí hradí kupující.
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starosta
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