Usnesení č. 12
z jednání zastupitelstva města, konaného dne 27. června 2012
Zastupitelstvo města

I.

jmenuje

za ověřovatele zápisu z jednání

II.

p. Malíka
p. Strouska

bere na vědomí
a) zprávu o činnosti rady města za období od jednání ZM dne 18.04.2012
b) rozpočtové opatření č. 1 v rozpočtu města r. 2012, schválené radou města dne
30.05.2012

III.

schvaluje
a) program jednání
b) návrhovou komisi ve složení ing. Kucharič, MUDr. Černá, Konopíková
c) ověřený zápis ze zasedání zastupitelstva města dne 18.04.2012
d) bez výhrad celoroční hospodaření a závěrečný účet města za rok 2011 včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření pro územní samosprávný celek
město Staňkov za období od 1.1. do 31.12.2011 vydané auditorskou společností
ADU.CZ s.r.o. na základě provedeného přezkoumání hospodaření ve dnech 3.4.11.2011 a 20.-21.3.2012.
e) změny v rozpočtu města r. 2012 - rozpočtové opatření č. 2 s tím, že upravený
rozpočet po těchto změnách bude činit v příjmové části Kč 53 658 200,18 a ve
výdajové části Kč 96 166 194,18. Financování bude činit Kč 42 507 994.
f) prodej pozemku parc.č. 3377/5, dle KN, o výměře 27 m2, v k.ú. Staňkov-město,
Ludmile a Jiřímu Bekovým, Staňkov, Puclická 99.
Cena za 1m2 105,- Kč
Cena za prodej celkem: 2.835,- Kč
Náklady na vyhotovení GP a náklady řízení hradí kupující

g) Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí mezi ČR – Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových a městem na převod pozemků parc. č. 105/4 o
výměře 165 m2 a 264/2 o výměře 793 m2, obě dle KN a v k.ú. Krchleby
z vlastnictví ČR-na město
h)

koupi pozemků, p.č. 2101, dle KN, o výměře 64 m2, parc. č. 1768/1, dle KN, o
výměře 107 m2 , a parc. č. 1764/3, dle KN, o výměře 568 m2, všechny v k.ú.
Staňkov-město od AGRO Staňkov, Plzeňská 350.
Výměra celkem: 739 m2
Cena za l m2
60,-Kč
Kupní cena celkem:
44.340,-Kč
Náklady spojené s koupí hradí kupující

i) koupi pozemků p.č.679/8, dle KN, o výměře 285 m2, a p.č. 679/11, o výměře 465
m2, dle KN, oba v k.ú. Staňkov-ves, od manželů Hedviky a Luboše Oulíkových,
Bezručova 143, Staňkov.
Cena za 1 m2:
105,-Kč
Výměra celkem
750 m2
Kupní cena celkem: 78.750,-Kč
Náklady řízení a GP hradí kupující
j) koupi pozemku p.č.367/58, dle KN, o výměře 320 m2, v k.ú. Staňkov-ves, od
Anny Šatrové, Nádražní 693, Stod a Petra Osvalda, Hlohová 3.
Cena za 1 m2 :
150,- Kč
Kupní cena celkem:
48.000,-Kč
Náklady řízení hradí kupující
k) prodej pozemků p.č.795/57, dle KN, o výměře 77 m2, 795/42, dle KN, o výměře
312 m2, 889/7, dle KN, o výměře 248 m2, 795/62, dle KN, o výměře 221 m2,
795/63, dle KN, o výměře 318 m2, vše v k.ú. Staňkov-ves, panu Luďkovi
Stauberovi, Slepá 426, Staňkov
Výměra celkem:
1176 m2
Cena za 1 m2:
60,-Kč
Cena za prodej celkem:
70.560,-Kč
Náklady řízení hradí kupující
l) Smlouvu o budoucí smlouvě kupní, uzavřenou mezi městem Staňkov (jako
budoucím prodávajícím) a Plzeňským krajem (jako budoucím kupujícím) na
prodej nemovitostí v majetku města.
- pozemku parc. č. st. 244, o výměře 962 m2
- budovy č.p. 216 na pozemku parc. č. st. 244, zapsaných na LV č. 1 pro obec
Staňkov a k.ú. Staňkov-město
Kupní cena 2.445.730,- Kč

m) žádost o bezúplatný převod pozemku p.č. 3026, dle EN, o výměře 70 m2, v k.ú.
Vránov, z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
do vlastnictví města Staňkov
n) bezúplatný převod pozemku p.č. 3026,dle EN, o výměře 70 m2, v k.ú. Vránov,
z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do
vlastnictví města Staňkov
o) přijetí kontokorentního úvěru na 1 rok, s pohyblivou úrokovou sazbou l M
PRIBOR +1,31% p.a., na částku 1.000.000,- Kč

Mgr.Bc. Alexandr Horák
starosta

Mgr. Jaroslav Šobr
místostarosta

