Usnesení č. 14
z jednání zastupitelstva města, konaného dne 03. prosince 2012
Zastupitelstvo města
I.

jmenuje

za ověřovatele zápisu z jednání

II.

p. Mgr. Šobra
p. Straku

bere na vědomí
a) informaci k pořizování nového územního plánu města
b) rozpočtová opatření v rozpočtu města č. 4,5,6 schválená radou města
c) Smlouvu o dílo ze dne 06.11.2012 mezi městem Staňkov a Správou a údržbou silnic
Plzeňského kraje jako objednateli na straně jedné a Strabag a.s., se sídlem Na Bělidle
198/21, 150 00 Praha 5 jako zhotovitelem na straně druhé na akci Silnice III/18323průtah obcí Krchleby s tím, že výsledná investice města Staňkov činí 1 948 400,- Kč
bez DPH
d) Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Silnice III/18323-průtah obcí Krchleby-posun
termínů na rok 2013
e) zprávu o činnosti rady města za období od minulého jednání ZM dne 19.09.2012

III.

schvaluje
a) program jednání
b) návrhovou komisi ve složení ing. Kucharič, p. Bártová, p. Strousek
c) ověřený zápis ze zasedání zastupitelstva města dne 19.09.2012
d) přijetí finanční účelové dotace od Plzeňského kraje ve výši 700 000,- Kč na akci
„Rekonstrukce chodníků v ulicích Soukenická a Václavská ve Staňkově“
e) přijetí finanční dotace od Plzeňského kraje ve výši 200 000,- Kč z dotačního titulu
Projekty obcí, na akci: Osazení betonových obrubníků a zahájení výstavby chodníků
při realizaci průtahu obcí Krchleby-silnice III/18323
f) změny v rozpočtu města – rozpočtové opatření č. 7 s tím, že upravený rozpočet po
těchto změnách bude činit v příjmové části 55 320 352,06 Kč a výdajové části
87 574 666,18 Kč. Financování bude činit 32 254 314,12 Kč
g) pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2013

h) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 032/2011, uzavřené mezi městem a firmou
STREICHER, spol. s r. o., Plzeň, se sídlem Štěnovice, Plzeňská 565 na realizaci akce
„Staňkovsko-odkanalizování obcí na ČOV Staňkov a dokanalizování Staňkova, II.
etapa-odkanalizování obce Krchleby“
i) cenovou nabídku ing. Miroslava Vondraše, Domažlice, Baarova 289 na zpracování
projektové dokumentace stavby „Krchleby – kanalizační přípojky“ ve výši 422 200,Kč
j) písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti k jednacímu řízení bez uveřejnění na
veřejnou zakázku „Zajištění výstavby veřejných částí kanalizačních přípojek při
realizaci akce - II. etapa odkanalizování obce Krchleby“
k) podporu výzvy „Zastavte dokončení II. fáze reformy veřejné správy“
l) Obecně závaznou vyhlášku města Staňkov č. 3/2012 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
m) žádost o převod pozemků v k.ú. Staňkov-město, z vlastnictví ÚZSVM do vlastnictví
města Staňkov. Jedná se o obnovení původní žádosti z důvodu, že došlo k přečíslování
pozemků a ke změně vlastnických vztahů po provedení komplexních pozemkových
úpravách a digitalizaci katastrálního území v katastru Staňkov-město
n) koupi pozemku parc. č. 2020/11, o výměře 112 m2, v k.ú. Staňkov-město,
od p. Václava Roučky, Staňkov, Plzeňská 95.
Cena za 1 m2: 105,- Kč
Kupní cena celkem 11 760,-Kč
Náklady spojené s koupí hradí kupující
o) prodej pozemku parc.č. 103/2, o výměře 21 m2 , v k.ú. Staňkov-město, Václavu,
Josefu, Ingeborg a Anně Smazalovým, Staňkov, Plzeňská 85
Cena za 1 m2: 105,- Kč
Kupní cena celkem 2 205,-Kč
Náklady spojené s koupí hradí kupující
p) koupi pozemků parc. č. 1336 o výměře 3028 m2, parc. č.1340, o výměře 784 m2,
parc.č. 1341,o výměře 2552 m2, vše k.ú. Staňkov-ves, od paní Marie Valtové,
Mathauserova 69, Staňkov a paní Jaroslavy Faberové, Riegrova 51, Staňkov
Cena za 1 m2: 30,- Kč
Kupní cena celkem 190 920,-Kč
Náklady spojené s koupí hradí kupující

q) koupi pozemku parc.č. 1337,o výměře 3338 m2, parc. č. 1339, o výměře 3299 m2, oba
v k.ú. Staňkov-ves, od paní Zdeňky Vrbové, Plovární 65, Staňkov a paní Marie
Felixové, Trnkova 306, Staňkov.
Cena za 1 m2: 30,- Kč
Kupní cena celkem 199 110,-Kč
Náklady spojené s koupí hradí kupující
r) koupi pozemků parc.č. 102/9, o výměře 1849 m2, odděleného GP z pozemku 102/1 a
pozemku parc.č. 102/8 o výměře 82 m2, oba v k.ú. Staňkov-ves od paní Marie
Valtové, Mathauserova 69, Staňkov a Jaroslavy Faberové, Riegrova 51, Staňkov
Cena za 1 m2: 105,- Kč
Kupní cena celkem 202.755,-Kč
Náklady spojené s koupí a GP hradí kupující
s) koupi pozemků parc.č. 825/40, o výměře 188 m2, 825/41, o výměře 68 m2, 825/42, o
výměře 154 m2, všechny v k.ú. Staňkov-město, od Ing. Ladislava Blackého, Wenigova
100, Staňkov.
Výměra celkem: 410 m2
Cena za 1 m2: 150,- Kč
Kupní cena celkem 61.500,-Kč
Náklady spojené s koupí hradí kupující
t) směnu pozemku parc.č. 82/6, v k.ú. Staňkov-ves, odděleného GP z pozemku 82/5 ve
vlastnictví města Staňkov, výměra 3 m2, za pozemek parc. č. 82/7, k.ú. Staňkov-ves,
oddělený GP z pozemku p.č. 82/4, výměra 2m2, ve vlastnictví paní Marie Boubelové,
Žižkova 515, Bezděkovské předměstí, Domažlice. Náklady spojené se směnou a
zhotovením GP hradí město
u) prodej pozemku parcelní číslo 1851, o výměře 166 m2, v k.ú. Staňkov-ves, panu
Alexandru Horákovi, bytem Nádražní 122, Staňkov
Cena za 1 m2: 130,- Kč
Kupní cena celkem 21.580,-Kč
Náklady spojené s prodejem hradí kupující

Mgr.Bc. Alexandr Horák
starosta

Mgr. Jaroslav Šobr
místostarosta

