Usnesení č. 18 z jednání zastupitelstva města Staňkov, konaného dne
26.07.2017 od 16.30 hodin

Zastupitelstvo města
I.

Jmenuje
Ověřovatele zápisu z jednání: Bc.Konopíková, p.Strousek

II.

Schvaluje

a) program jednání
b) návrhovou komisi ve složení: Bc.Dokulilová, Ing.Kucharič, p.Koriťák
c) ověřený zápis ze zasedání zastupitelstva města ze dne 28.6.2017 .
d) přijetí úvěru od Komerční banky ve výši 7.000.000,- Kč. Úvěr bude použit
výhradně na předfinancování dotace na projekt „Řešení cyklodopravy ve
městě Staňkov a v jeho místních částech“.
e) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace ve
stupni DÚR/DSP/PDPS a zajištění související inženýrské činnosti pro územní
a stavební řízení a pro vydání pravomocného územního rozhodnutí a
stavebního povolení mezi Objednatelem: Správa a údržba silnic Plzeňského
kraje, p.o , Objednatel č.2: Městem Staňkov a zhotovitelem Ing. Jaroslav
Rojtem – Projekční kancelář Vodní 27, 344 01 Domažlice, IČO:12285447.
Předmětem Dodatku č.1 je změna termínu odevzdání díla.
f) darovací smlouvu mezi statuárním městem Plzeň (dárce) a městem
Staňkov(obdarovaný. Předmětem smlouvy je darování movitých věcí a to 48
ks divadelních křesel.
g) Směrnici pro zadávání zakázek malého rozsahu města Staňkov
h) Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. 35502017 mezi Plzeňským krajem
(poskytovatel) a městem Staňkov (příjemce). Předmětem smlouvy je
poskytnutí účelové finanční dotace určené na projekt „Vybudování městského
kamerového dohledového systému. Poskytovatel se zavazuje poskytnout
finanční dotaci ve výši 940 000 Kč (slovy: devět set čtyřicet tisíc korun
českých). Příjemce se zavazuje tuto finanční dotaci přijmout, využít ji k výše
uvedenému účelu a splnit podmínky stanovené touto smlouvou a Pravidly
programu.

i) smlouvu o dílo mezi městem Staňkov (objednatel) a společností Silnice
Chmelíř s.r.o., se sídlem Rubešova 565/25, 326 00 Plzeň, IČ : 27977951
(zhotovitel) na veřejnou zakázku: „Řešení cyklodopravy ve městě Staňkov a
v jeho místních částech“. Cena díla je 5.651.254,93 Kč (bez DPH), cena díla
včetně DPH je 6.838.018,47 Kč.
j) smlouvu mezi Plzeňským krajem a městem Staňkov č. 34422017 o poskytnutí
účelové finanční dotace na projekt s názvem Staňkovsko – odkanalizování
obcí na ČOV Staňkov a dokanalizování Staňkova – III. etapa, IV. etapa –
odkanalizování Vránova ve výši 4.092.000,- Kč.
k) rozpočtová opatření v rozpočtu města Staňkov na rok 2017 č. 7. Upravený
rozpočet po těchto změnách bude činit v příjmové části Kč 82 017 660,50 a ve
výdajové části Kč 86 031 836,99 . Financování bude činit Kč + 4 014 176,49
(změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Kč +
3 713 876,49 , splátky úvěrů a půjček Kč –5 399 700,00 , úvěr Kč
+5 700 000).
l) Obecně závaznou vyhlášku č.3/2017 O odpadech
m) na podkladě žádosti pana Jana Paula, v návrhu nového územního plánu města
Staňkov, ponechat části pozemků p.č. 638/16 a 638/5 v k.ú. Staňkov ves
v územní rezervě.

III.

Neschvaluje
na podkladě žádosti pana Jana Paula, zapracování nových částí pozemků p.č.
638/16 a 638/5 v k.ú. Staňkov ves do nového územního plánu města do návrhu
jako pozemek pro stavbu rodinného domu.

Starosta města Staňkov
Mgr. Bc. Alexandr Horák

Místostarosta města Staňkov
Mgr. Jaroslav Šobr

