Usnesení č. 24 z jednání zastupitelstva města Staňkov, konaného dne
26.9.2018 od 16,30 hodin

Zastupitelstvo města

I.

Jmenuje
Ověřovatele zápisu z jednání: Mgr. Šobr, Mgr. Hettlerová

II.

S ch v a l u j e

a) program jednání
b) návrhovou komisi ve složení: Ing. Kucharič, Ing. Fejtek, p. Strousek
c) ověřený zápis ze zasedání zastupitelstva města ze dne 27.6.2018 .
d) rozpočtová opatření v rozpočtu města Staňkov na rok 2018 č.4. Upravený
rozpočet po těchto změnách bude činit v příjmové části Kč 106.065.431,02 a
ve výdajové části Kč 127.125.687,87. Financování bude činit Kč +
21.060.256,85 (změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
Kč + 9 481 582,- splátky úvěrů a půjček Kč – 5 890 495,- , úvěry a zápůjčka
Kč + 17 469 169,85.
e) smlouvu o dílo mezi společností Silnice Horšovský Týn, se sídlem Nad
rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn, IČO 453 59 164 a městem Staňkov.
Předmětem smlouvy je zhotovení stavebního díla „VEŘEJNÁ
INFRASTRUKTURA OBYTNÉ ZÓNY OHUČOV “ Cena díla je oběma
smluvními stranami dohodnuta ve výši 4 039 135,95,- Kč + DPH(21 %) .Cena
včetně DPH činí 4 887 354,50Kč. Podkladem pro stanovení ceny je položkový
rozpočet, který je nezbytnou přílohou SOD.
f) smlouvu o dílo mezi společností Silnice Horšovský Týn, se sídlem Nad
rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn, IČO 453 59 164 a městem Staňkov.
Předmětem smlouvy je zhotovení stavebního díla „ STAŇKOV – OPRAVA
MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ PO VÝSTAVBĚ KANALIZACE A
VODOVODU – 2. ČÁST “ Cena díla je oběma smluvními stranami
dohodnuta ve výši 2 395 210,22 Kč + DPH(21 %) .Cena včetně DPH činí
2 898 204, 37Kč. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet, který
je nezbytnou přílohou SOD.
g) Dodatek č. 3, Smlouvy o hypotečním úvěru reg.č. 730003230070 uzavřené
dne 31.7.2013 mezi městem Staňkov a Komerční bankou a.s., a Oznámení o
nové výši splátky jistiny úvěru a úroků. Výše splátky jistiny je 5.474,- Kč
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měsíčně, a složení mimořádné splátky jistiny úvěru ve výši 319.895,- Kč.
Jedná se o hypoteční úvěr na výstavbu bytových domů U Pošty č.p. 387 a 388.
h) Dodatek č.7, Smlouvy o sdružení, uzavřené mezi městem Staňkov a
Stavebním nájemním družstvem Staňkov – U Pošty. Dodatek upravuje
uhrazení mimořádného finančního vkladu ve výši 319.895,- Kč na účet města
Staňkov a nastavení pravidelných splátek ve prospěch města Staňkov ve výši
5.488,- Kč.
i) prodej pozemků v k.ú. Staňkov-ves, p.č. 1678/3 o výměře 407 m2 , druh
pozemku trvalý travní porost, panu Pavlu Ludvíkovi a Marcele Ludvíkové,
oba bytem U Čermenského lesíka 445 za cenu 105,- Kč/m2. Celková cena činí
42 735,-Kč. Náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující.
j) prodej pozemků v k.ú. Staňkov-město p.č.2787/2 o výměře 6 m2, druh
pozemku ostatní plocha a p.č. 3232/2 o výměře 9 m2, druh pozemku ostatní
plocha, panu Janu Herianovi, bytem Vietnamská 700/6 ,Bubeneč, Praha 6, za
dohodnutou cenu 5 950,- Kč. Náklady spojené s převodem pozemku hradí
kupující.
k) Smlouvu o úvěru mezi městem Staňkov a Komerční bankou a.s., ve výši
úvěru 4.000.000,- Kč. Úvěr lze použít výhradně na nákup 100% obchodního
podílu korporace R+V nemovitosti s.r.o., IČ 26400952. evid.č. pohledávky
bude 35-166184557/0100
l) Smlouvu o dílo č.2018/100 uzavřenou mezi městem Staňkov a FINALKOM
s.r.o., IČ 02877155. Předmětem smlouvy je dílo „Staňkov – oprava
komunikace po opravě kanalizace – sídliště Na Tržišti. Cena díla je stanovena
jako cena smluvní a to: 1.120.121,- Kč bez DPH, DPH 21% 235.225,41 Kč,
Cena celkem 1.355.346,41 Kč.

Starosta města Staňkov
Mgr. Bc. Alexandr Horák

Místostarosta města Staňkov
Mgr. Jaroslav Šobr
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