Usnesení č. 16
z jednání zastupitelstva města, konaného dne 29. dubna 2013

Zastupitelstvo města

I.

jmenuje

za ověřovatele zápisu z jednání

II.

p. Strouska
p. Mgr. Šobra

bere na vědomí

zprávu o činnosti rady města za období od minulého jednání ZM

III.

ruší

část svého usnesení č. 12 ze dne 27.06.2012, bod III, písm. i) z důvodu prodeje nemovitosti a
převodu na jiného vlastníka před provedením odkupu pozemků městem

IV.

schvaluje

a) program jednání
b) návrhovou komisi ve složení Ing. Kucharič, p. Malík, p. Kubica
c) ověřený zápis ze zasedání zastupitelstva města dne 25.02.2013
d) rozpočet města na r. 2013 s tím, že příjmová část činí 51 168 000,- Kč, výdajová
57 575 990,- Kč a financování činí + 6 407 990,- Kč (úvěry 10 473 700,-Kč, splátky
úvěrů – 5 055 710,- Kč, změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
990 000,- Kč)
e) prodej pozemku p.č. 864/8, o výměře 449 m2, v k.ú. Staňkov-ves, panu ing. Pavlu
Zimákovi, Na Tržišti 339/I, Staňkov.

Cena za 1 m2 105,- Kč/m2
Cena celkem 47 145,-Kč
Kupující bere na vědomí veškerá omezení týkající se předmětného pozemku.
Náklady spojené s převodem hradí kupující
f) prodej pozemku p.č. 78/9, o výměře 26 m2, v k.ú. Staňkov-ves, paní Marii Boubelové,
Žižkova 515, 34401 Domažlice.
Cena za 1 m2 105,- Kč/m2
Cena celkem 2 730,-Kč
Náklady spojené s převodem hradí kupující
g) koupi pozemku p.č. 679/8 o výměře 285 m2 , v k.ú. Staňkov-ves, od Hedviky Parsons
– Crouse, bytem 15275 74th Avenoue North, Palm Beach Gardens, Florida 33418
USA a Lubomíra Oulíka, Bezručova 143, Staňkov.
Cena za 1 m2 105,- Kč/m2
Cena celkem: 29 925,- Kč
Náklady spojené s převodem hradí kupující
h) Kupní smlouvu mezi městem Staňkov jako prodávajícím a Plzeňským krajem se
sídlem Plzeň, Škroupova 18 jako kupujícím na prodej budovy č. 216, Jankovského ul.,
Staňkov, na pozemku parc. č. st. 244 o výměře 962 m2 , v kú. Staňkov – ves,
zapsaných na LV č.1.
Kupní cena 2.445.730,- Kč

V.

k návrhu zadání změny územního plánu města Staňkova č. 10
podle ustanovení § 6 odst. 5, písm. b) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, v platném znění
a) projednalo
návrh zadání změny územního plánu města Staňkova č. 10-část Ohučov

b) rozhodlo
vyjmout z návrhu zadání změny ÚP č. 10 lokality výroby zasahující na k.ú. Staňkovměsto
c) schvaluje
v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. návrh zadání změny územního plánu
města Staňkova č. 10

Mgr.Bc. Alexandr Horák
starosta

Mgr. Jaroslav Šobr
místostarosta

