Usnesení č. 23 z jednání zastupitelstva města Staňkov, konaného dne
27.06.2018 od 16,30 hodin

Zastupitelstvo města

I.

Jmenuje

Ověřovatele zápisu z jednání: Bc. Konopíková, p. Kubica

II.

S ch v a l u j e

a) program jednání
b) návrhovou komisi ve složení: Bc. Dokulilová, p. Mgr. Šobr, p. Holoubek
c) ověřený zápis ze zasedání zastupitelstva města ze dne 30.5.2018 .
d) rozpočtová opatření v rozpočtu města Staňkov na rok 2018 č.2. Upravený
rozpočet po těchto změnách bude činit v příjmové části Kč 93 192 501,40 a
ve výdajové části Kč 110 546 553,28. Financování bude činit
Kč + 17 354 051,88 (změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech
Kč + 9 481 582,- splátky úvěrů a půjček Kč – 5 570 600,- , úvěry a zápůjčka
Kč + 13 443 069,88.
e) celoroční hospodaření a závěrečný účet města za rok 2017 včetně Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření pro územní samosprávný celek město
Staňkov za období od 1.1. do 31.12.2017, vydané auditorskou společností
ADU.CZ s.r.o., na základě provedeného přezkoumání hospodaření v červnu
2018 se závěrem: bez výhrad a nedostatků
f) účetní závěrku města Staňkov za r. 2017
g) Prodej pozemků v k.ú.Staňkov-ves p.č. 887/3 o výměře 282 m2 , druh
pozemku trvalý travní porost a p.č. 898/4 o výměře 284 m2, druh pozemku
ostatní plocha panu Romanu Soldánovi a Ing. Petře Soldánové, oba bytem
Husova ul. 474 Staňkov , za cenu 20 Kč/m2. Celková cena činí 11320,00 Kč.
Náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující.
h) Dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů mezi městem Staňkov a
společností ChVaK, a.s., jedná se o vodovod v Krchlebech
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i) Dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů mezi městem Staňkov a
společností ChVaK, a.s., jedná se o vodovod v Ohučově

j) Nabídku na projekční práce : „Bytové domy Plzeňská, Staňkov „ od
zhotovitele MSP, projektová kancelář s.r.o., nám. Republiky 59, Horšovský
Týn 346 01, IČO : 06094261, na dokumentaci pro územní a stavební řízení a
dokumentaci bouracích prací a vyhotovení soupisu prací. Cena díla je
stanovena dohodou ve výši 949.850,- a Kč a 72.600,- Kč
k) Smlouvu o dílo mezi městem Staňkov a firmou RENOVUM – stavební
činnost s.r.o, IČ 26400812, DIČ CZ 26400812, na Rekonstrukci staré radnice
ve Staňkově – dokončení zahájené výměny 18 ks dvojitých oken, osazením
vnitřních oken (průčelí na náměstí a do Americké ulice). Cena díla je
250.393,- Kč bez DPH, DPH činí 52.582,- Kč, cena celkem je 302.975,- Kč.
l) Smlouvu s Plzeňským krajem o poskytnutí účelové dotace z programu
„Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“, č.P081/18 na
dokončení zahájené výměny 18 ks dvojitých oken osazením vnitřních. Dotace
je poskytnuta jako účelová ve výši 150.000,- Kč.
m) Smlouvu o dílo mezi zhotovitelem Miroslav Miler, malíř a natěrač Gorkého
132, 346 01 Horšovský Týn, IČO 13884336(zhotovitel) a městem Staňkov
Nám. T.G. Masaryka 35, 345 61 Staňkov (objednatel) IČO 00 253 766. Cena
díla( škola Ohučov) je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši
374 184,24,- Kč + DPH.
n) Smlouvu o dílo č. OFR/1113- mezi zhotovitelem M Plastová okna, Na
Vinici 1087, 349 01 Stříbro(zhotovitel) a městem Staňkov Nám. T.G.
Masaryka 35, 345 61 Staňkov (objednatel) IČO 00 253 766. Cena díla( škola
Ohučov) je 153 322,- Kč (bez DPH) +22999,77 DPH, cena celkem je
176 331(cena včetně DPH).
o) Smlouvu o dílo mezi SOVT-RADIO s.r.o., Budějovická 1320, 389 01
Vodňany, IČ: 47238810; DIČ: CZ47238810(zhotovitel) a městem Staňkov,
Nám. T.G. Masaryka 35, 345 61 Staňkov (objednatel) IČO 00 253 766. Cena
díla je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši 107 080,- Kč bez DPH
(tj. 129 566,80 Kč s DPH).

p) Poskytnutí daru Římskokatolické farnosti ve Staňkově ve výši 50.000,- Kč na
opravu kostela Sv. Jakuba Staršího ve Staňkově
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q) Poskytnutí daru Římskokatolické církvi na provoz Charity Staňkov ve výši
50.000,- Kč.

r) na podkladě plnění dlouhodobě mimořádně úspěšných a zvláště významných
úkolů pro výstavbu, rozvoj a bezpečnost města Staňkov a všech městských
částí, dle §76, zákona 128/2000 Sb., O obcích, v platném znění, mimořádnou
odměnu pro uvolněného starostu města Staňkov, Mgr. Bc. Alexandra Horáka
ve výši dvojnásobku měsíční odměny

III.

Bere na vědomí

a) návrh na vydání územního plánu Staňkov není v rozporu s politikou územního
rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem – Zásadami územního
rozvoje, stanovisky dotčených orgánů, stanovisky Krajského úřadu Plzeňského
kraje a dále, že nebyly uplatněny námitky k návrhu územního plánu.
b) výsledek kontrolního zjištění, dle ustanovení §88 zákona č.280/2009 Sb., daňový
řád v platném znění.
Provedenou kontrolou nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně.

IV.

Vydává
opatření obecné povahy – územní plán Staňkov, které tvoří přílohu tohoto
usnesení.

V.

Ukládá
pořizovateli územního plánu Staňkov, Odboru výstavby Městského úřadu Staňkov,
zajistit následně činnosti vyplývající ze správního řádu a stavebního zákona a jeho
prováděcích předpisů.

Starosta města Staňkov
Mgr. Bc. Alexandr Horák

Místostarosta města Staňkov
Mgr. Jaroslav Šobr
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