Usnesení č. 2 z jednání zastupitelstva města Staňkov, konaného dne
27.12.2018 od 16.00 hodin
Zastupitelstvo města
I.

Jmenuje
Ověřovatele zápisu z jednání: Bc. Dokulilová, Mgr. Šobr

II.

Bere na vědomí

1. Rezignaci p. Petra Kučery na mandát zastupitele z důvodu neslučitelnosti funkcí
2. Doplnění členů zastupitelstva o p. Martina Koriťáka jako prvního náhradníka za
odstupujícího p. Petra Kučeru

3. Složení slibu p. Martina Koriťáka a Bc. Kamily Coufalové (důvodem je změna
příjmení)
4. Rozhodnutí o zrušení výběru nejvhodnější nabídky ze dne 10.12.2018 z důvodu
odstoupení vítězného uchazeče ACG-Real s.r.o.
III.

Schvaluje

a) program jednání
b) návrhovou komisi ve složení: p. Strousek, p. Bek, Ing. Pátý
c) složení finančního výboru – doplnění o člena: p. Bohumíra Černá, p. Gabriela
Špitová, p. Martin Horák, Marian Kudela, p. Zuzana Zezulková, Ing. Petr
Fejtek
d) složení kontrolního výboru – doplnění o člena: Bc. Kamila Coufalová, p.
Václav Černý
e) ověřený zápis ze zasedání zastupitelstva města ze dne 31. 10. 2018

f) rozpočtová opatření č. 5 v rozpočtu města Staňkov v roce 2018. Upravený
rozpočet po těchto změnách bude činit v příjmové části Kč 124 110 622,06 a
ve výdajové části Kč 146 869 170,74. Financování bude činit Kč +
22 758 548,68 (změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech Kč +
9 247 277,34 splátky úvěrů a půjček Kč – 12 890 495,00 úvěry a zápůjčka
Kč + 26 401 766,34.
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g) pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019
h) Smlouvu o právu provedení stavby – úprava křižovatky v obci Ohučov,
pozemková parcela č. 951/12, ostatní plocha, silnice, mezi ÚZSVM jako
vlastníkem pozemku a městem Staňkov jako investor.
i) Smlouvu o dílo mezi městem Staňkov a BIS a.s. IČ 40526151, DIČ
CZ40526151, stavební práce „Komunitní centrum stará radnice Staňkov“.
Cena 11.397.686,22 Kč bez DPH, DPH 2.393.514,- Kč, cena celkem
13.791.200,- Kč.
j) Smlouvu příkazní, č. 102AS-KPB-18, s INGEM a.s na výkon činnosti
Koordinátora bezpečnosti práce na akci „Komunitní centrum stará radnice
Staňkov“. Nabídková cena 99.750,- Kč bez DPH
k) Smlouvu příkazní, č. 101AS-TDI-18, s INGEM a.s. na výkon činnosti
technického dozoru investora na akci „Komunitní centrum stará radnice
Staňkov“. Nabídková cena 255.000,- Kč bez DPH.
l) Smlouvu o úvěru, uzavřenou mezi KB a městem Staňkov, registrační č.
smlouvy 99022174850, výše úvěru 9.500.000,- kč. úvěr bude využit na
předfinancování dotace na projekt „Komunitní centrum stará radnice
Staňkov“.
m) Smlouvu o úvěru, uzavřenou mezi KB a městem Staňkov, registrační č.
smlouvy 99022174999, výše úvěru 6.500.000,- kč. úvěr bude využit na
spolufinancování projektu „Komunitní centrum stará radnice Staňkov“.
n) Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.2018/015 uzavřený mezi FINALKOM s.r.o. a
městem Staňkov, oprava obrubníků podél silnice III/1853 ve Staňkově
o) Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.2018/100 uzavřený mezi FINALKOM s.r.o. a
městem Staňkov, oprava komunikace po opravě kanalizace - sídliště Na
Tržišti
p) Bezúplatný převod pozemků p.č. 2000/15 – 54 m2, 2000/2 – 792 m2, 2000/16
– 120 m2, k.ú. Staňkov-město a p.č. 1045/1 – 2479 m2, 1045/45 80m2, oba
v k.ú. Staňkov-ves, do majetku Plzeňského kraje po dokončení a celkovém
zaměření akce vedené pod názvem „Most event.č.185-001 Staňkov“.
q) Prodej pozemku p.č.321/11 o výměře 427 m2 v k.ú. Krchleby, odděleného
z pozemkové parcely č 321/1, geometrickým plánem č. 300-1216/2018, p.
Karlu Konopíkovi, B. Smetany 88, Krchleby, 34561 Staňkov. Cena za 1 m2 je
80,- Kč, cena celkem je 34.160,- Kč, náklady spojené s převodem pozemku
hradí kupující.

r) Prodej pozemku p.č. 1107/4, orná půda v k.ú. Ohučov o výměře 830 m2 prvnímu náhradníkovi, panu Václavu Brožovi, bytem Trnkova 255, Staňkov,
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cena 650,- Kč/m2, cena celkem 539.500,- Kč, náklady spojené s převodem
pozemku hradí kupující
s) schvaluje rozdělení příspěvků na sportovní činnost za rok 2018 takto:
FK Staňkov
125.000,- Kč
Sokol Staňkov
100.000,- Kč
Sokol Krchleby
35.000,- Kč
HC Staňkov
20.000,- Kč
Oddíl Tenisu
15.000,- Kč
Fitness
5.000,- Kč
Volejbal
10.000,- Kč
t) obecně závaznou vyhlášku O místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů č.1/2018
u) Kupní smlouvu o prodeji nového motorového vozidla IVECO Daily 70C15
s nástavbou CTS, uzavřenou mezi AUTO HELUS s.r.o., IČ 48361437, DIČ.
CZ48361437 a městem Staňkov. Kupní cena je 1.314.400,- Kč bez DPH,
1.590.424,- s DPH.
v) Smlouvu o úvěru s Erste Leasing, a.s. na financování koupě vozu IVECO
Daily 70C15. Výše úvěru 1.117.240,- Kč.
w) Smlouvu o pojištění vozidla IVECO Daily 70C15 u České pojišťovny a.s.dle
nabídky cenové kalkulace, roční pojištění 29.328,- Kč, spoluúčast 1%, min.
1.000,- Kč.

IV.

Souhlasí
1. se zřízením zástavního práva pro Františka Maiera, nar. 22.11. 1990, bytem Plovární
55, 345 61 Staňkov pro potřeby hypotéčního úvěru u České spořitelny a.s. k pozemku
1107/11 v k.ú. Ohučov s tím, že na tomto pozemku je zřízena výhrada zpětné koupě
pro město Staňkov z důvodu obavy o prodeje třetí osobě před započetím výstavby
rodinného domu. Výhrada zpětné koupě bude zrušena po kolaudaci rodinného domu.

2. se zřízením zástavního práva pro Jana Maiera, nar. 4.1. 1994, bytem Plovární 55, 345
61 Staňkov pro potřeby hypotéčního úvěru u České spořitelny a.s. k pozemku 1107/11
v k.ú. Ohučov s tím, že na tomto pozemku je zřízena výhrada zpětné koupě pro město
Staňkov z důvodu obavy o prodeje třetí osobě před započetím výstavby rodinného
domu. Výhrada zpětné koupě bude zrušena po kolaudaci rodinného domu.
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V.

Zrušuje
1. Usnesení zastupitelstva města Staňkov č. 21, bod II., písmeno g) č.3 schválený na
jednání zastupitelstva dne 26.3.2018.

Mgr. Bc. Alexandr Horák

Jiří Bek

starosta města

místostarosta
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