Usnesení č. 20 z jednání zastupitelstva města Staňkov, konaného
dne 27. 12. 2017 od 16.30 hodin
Zastupitelstvo města
I.

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

II.

Schvaluje

a) program jednání
b) návrhovou komisi ve složení: Bc.Konopíková, Ing. Kucharič, Mgr. Šobr
c) ověřený zápis ze zasedání zastupitelstva města ze dne 25. 10. 2017.
d) 1. pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018
2. střednědobý výhled rozpočtu města Staňkov 2018-2020
e) rozpočtové opatření č. 10 v rozpočtu města Staňkov v roce 2017.
f) směnu pozemku z majetku Josefa a Anny Kočkových(žadatel), bytem Krátká
422, Staňkov 345 61 jedná se o část pozemku p.č. 367/6 díl c o výměře 17
m2 v k.ú. Staňkov-ves , za části pozemků z majetku města Staňkov, jedná se
o p.č. 366 díl b o výměře 43 m2 a p.č. 367/3 díl a o výměře 10m2 oba v k.ú.
Staňkov-ves .Výměry pozemků jsou dle GP 825-107/2017, vyhotoveným
geodetem Ing. Janem Bublou. Rozdíl výměr ze směny pozemků je 36 m2 ve
prospěch města Staňkov. Cena pozemku je 105,- Kč/m2 Celková cena činí
3780,- Kč, náklady spojené s převodem pozemku hradí žadatel.
g) koupi pozemku v Plovární ulici
p.č. 2005/22,ostatníplocha, ostatní
komunikace o výměře 70 m2 v k.ú. Staňkov- město od Ing. Miroslava Rady,
bytem Americká 247, Staňkov, Cena pozemku je 105,- Kč/m2
Celková cena činí 7350,- Kč, náklady spojené s převodem pozemku hradí město
Staňkov.

h) smlouvu o dílo č.: 87/ 2017 mezi TR Antoš, s.r.o., se sídlem Na Perchtě 1631,
Turnov PSČ : 511 01(zhotovitel) a městem Staňkov se sídlem náměstí
T.G.Masaryka 35, Staňkov, PSČ : 34561(objednatel). Předmětem díla je
výroba a montáž herních prvků z akátového dřeva na akci „Herní prvky pro
město Staňkov, část Ohučov „ , za cenu dle cenové nabídky č. 170667 ve výši
404.458,-Kč(cena včetně DPH)
i) podání žádosti na vybudování Komunitního centra Staré radnice Staňkov
v rámci 62. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

regionálního operačního programu – Sociální infrastruktura – Integrované
projekty CLLD
j) schvaluje rozdělení příspěvků na sportovní činnost za rok 2017 takto:
k) obecně závaznou vyhlášku O místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č.3/2017
l)

prodejní cenu pozemků v připravované obytné zóně v Ohučově, ve výši 650,00
Kč/m2. Je to cena zasíťovaných pozemků.

m) povodňový plán města Staňkov

n) kupní smlouvu mezi Janem Holoubkem bytem Klenčí pod Čerchovem č.p.30,
PSČ 345 34(prodávající) a městem Staňkov (kupující). Předmětem této
smlouvy je úplatný převod vlastnického práva k pozemkovým parcelám p.č.
1104, p.č.1107 obě v k.ú. Ohučov, obec Staňkov. Kupní cena je stanovena
dohodou účastníků na 5.750.076,-Kč.
o) příspěvek Římskokatolické církvi na opravu kostela Sv. Jakuba ve Staňkově
ve výši 50.000,- Kč
p) poskytnutí dalších plnění uvolněným zastupitelům města Staňkov v rozsahu
stejném jako zaměstnancům úřadu, umožňující tato plnění zákonem 128/2000
Sb. O obcích ve znění pozdějších předpisů, zákonem 262/2006 Sb., zákoník
práce ve znění pozdějších předpisů, 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a dalších.

Starosta města Staňkov
Mgr. Bc. Alexandr Horák

Místostarosta města Staňkov
Mgr. Jaroslav Šobr

