Usnesení č. 5 z jednání zastupitelstva města Staňkov,
konaného dne 26.6.2019 od 16,30 hodin
Zastupitelstvo města

I. J m e n u j e
Ověřovatele zápisu z jednání: p. Špitová, Ing. Pátý

II. S ch v a l u j e

a) program jednání
b) návrhovou komisi ve složení: Bc.Grman, Bc. Dokulilová, p. Koriťák
c) ověřený zápis ze zasedání zastupitelstva města ze dne 24.4.2019 .

d) celoroční hospodaření a závěrečný účet města za rok 2018 včetně Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření pro územní samosprávný celek město
Staňkov za období od 1.1. do 31.12.2018, vydané auditorskou společností
ADU.CZ s.r.o., na základě provedeného přezkoumání hospodaření v červnu
2019 se závěrem: s výhradou nedostatků
e) účetní závěrku města Staňkov za r. 2018
f) kupní smlouvu mezi Městem Staňkov a A. D. Creativ s. r. o. Tato smlouva je uzavírána
v přímé návaznosti na výsledky výběrového řízení k zakázce „KOMUNITNÍ
CENTRUM STARÁ RADNICE STAŇKOV – VYBAVENÍ“. Předmětem smlouvy je
dodávka vybavení Komunitního centra stará radnice V celkové ceně 1.427.675,57 Kč vč.
DPH.
g) Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje č. 25032019 v rámci programu
„Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a specializované doprovodné cyklistické
infrastruktury v Plzeňském kraji v roce 2019“. Dotace ve výši 1.636.561,- Kč je určena
na projekt: Stezka pro pěší a cyklisty - Vránov. Zároveň zastupitelstvo města schvaluje
přijetí této částky do rozpočtu města
h) Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu „2019
Plzeňský kraj – bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2019“. Dotace ve výši
90.600,- Kč je určena na projekt: Staňkov – radarové měřiče rychlosti. Zároveň
zastupitelstvo města schvaluje přijetí této částky do rozpočtu města.

i) rozpočtová opatření v rozpočtu města Staňkov na rok 2019 č.1. Upravený
rozpočet po těchto změnách bude činit v příjmové části Kč 121 378 395,11 a ve
výdajové části Kč 137 967 754,52. Financování bude činit Kč + 16 589 359,41
(změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Kč + 2 711 686,41
splátky úvěrů a půjček Kč – 6 962 400,00 úvěry a zápůjčka Kč + 20 840 073,00.

j) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo mezi Městem Staňkov a BIS a. s. na KOMUNITNÍ
CENTRUM STARÁ RADNICE – STAVEBNÍ PRÁCE- Tímto dodatkem se rozšiřuje
předmět plnění o více práce a méně práce dle změnového listu č. 2 o celkové výši
768.767,- Kč vč. DPH.
k) Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi Městem
Staňkov a Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Předmětem smlouvy je bezúplatný převod pozemků v. k. ú. Staňkov-město, parc. č.:
2000/7, 2005/32, 2010/3, 2010/4, 2020/9, 2020/18, 2023/2, 2046/1, 2047/3, 2048/4.
l) prodej části pozemku parc.č. 2517, kdy GP vznikl oddělený pozemek 2517/2 o výměře 78
m2 vlastníkovi sousedního pozemku panu Michalu Strolenému, bytem U Světovaru 31,
Plzeň, za částku 105,-/m2,- Kč (8.190,- Kč). Náklady spojené s převodem pozemku hradí
kupující

III. S o u h l a s í
a) Se zřízením zástavního práva pro Václava Brože, nar. 2.7.1992, .r.č. 920702/1824,
bytem Trnkova 255, 345 61 Staňkov pro potřeby hypotéčního úvěru k pozemku
1107/4 v k.ú. Ohučov s tím, že na tomto pozemku je zřízena výhrada zpětné koupě
pro město Staňkov z důvodu obavy prodeje třetí osobě před započetím výstavby
rodinného domu. Výhrada zpětné koupě bude zrušena na žádost Václava Brože po
předložení pravomocného stavebního povolení a zahájení výstavby rodinného domu.
b) Se zřízením zástavního práva pro Jiřího Kuthana, nar. 4.10.1992, .r.č.
921004/2237, bytem Jankovského 321, 345 61 Staňkov pro potřeby hypotéčního
úvěru k pozemku 1107/9 v k.ú. Ohučov s tím, že na tomto pozemku je zřízena
výhrada zpětné koupě pro město Staňkov z důvodu obavy prodeje třetí osobě před
započetím výstavby rodinného domu. Výhrada zpětné koupě bude zrušena na žádost
Jiřího Kuthana po předložení pravomocného stavebního povolení a zahájení
výstavby rodinného domu.

IV. B e r e n a

vědomí

Výsledek kontrolního zjištění, dle ustanovení §88 zákona č.280/2009 Sb., daňový řád.
Provedenou kontrolou nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně
V. U k l á d á

tajemníkovi MěÚ Ing. Lubošovi Holečkovi přijmout opatření k nápravě
zjištěných nedostatků v termínu do 31.8.2019.

Starosta: Mgr. Bc. Alexandr Horák

Místostarosta: Jiří Bek

