Usnesení č. 15
z jednání zastupitelstva města, konaného dne 25. února 2013
Zastupitelstvo města

I.

jmenuje

za ověřovatele zápisu z jednání

II.

p. Bc. Konopíkovou
p. Malíka

bere na vědomí
a) rozpočtové opatření v rozpočtu města r. 2012 č. 8 schválené radou města
b) zprávu o činnosti rady města

III.

schvaluje
a) program jednání
b) návrhovou komisi ve složení p. Holoubek, p. Kubica, Mgr. Pavlík
c) ověřený zápis ze zasedání zastupitelstva města dne 03.12.2012
d) změny v rozpočtu města r. 2012 - rozpočtové opatření č. 9 s tím, že upravený
rozpočet po těchto změnách činí v příjmové části 56 258 338,66 Kč a ve výdajové
části 87 982 029,78 Kč. Financování činí 31 723 691,12 Kč.
e) Kupní smlouvu č. 134520, uzavřenou mezi městem a Agrowest a.s., Plzeň,
Božkovská 397/15 na koupi malotraktoru VEGA 47 HP+příslušenství, tj.
třístranného sklápěcího návěsu ANS 1500, rozmetadla CONE EX 300 WINTER
a odpružené radlice OR M 1300. Celková kupní cena včetně DPH 712 738,40 Kč
včetně Smlouvy o obchodním úvěru mezi městem a S MORAVA Leasing, a.s.,
Znojmo, Horní náměstí 264/18
f) Kupní smlouvu mezi městem a AVE sběrné suroviny, a.s., Plzeň, Cvokařská 3
na koupi areálu Sběrného dvora - budovy bez č. p. na pozemku parc. č. st. 6/4 ,
pozemku parc.č. st. 6/4 o výměře 333 m2, st. č. 6/1 o výměře 199 m2 a pozemku
parc. č. 12/1 o výměře 1460m2, vše v k.ú. Staňkov-ves. Kupní cena 300 000,-Kč

g) Smlouvu o dílo mezi městem a firmou Petr Čížek – FiTECH, Plzeň, Na Roudné
169 na zhotovení rekonstrukce kina Staňkov na provoz E-cinema .
Cena dle smlouvy.
A) Videoprojekce-digitalizace obrazu
176 000,- Kč včetně DPH
B) Ozvučení kinosálu – prostorový zvuk 7.1 – 227 400,- Kč včetně DPH
Cena celkem
403 400,- Kč včetně DPH

h) název nové ulice v Krchlebech na „Čermenská“
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