Usnesení č. 19 z jednání zastupitelstva města Staňkov, konaného dne
25.10.2017 od 16.30 hodin
Zastupitelstvo města
I.

Jmenuje
Ověřovatele zápisu z jednání: p. Černý, p. Holoubek

II.

Schvaluje

a) program jednání
b) návrhovou komisi ve složení: Bc. Dokulilová,
c) ověřený zápis ze zasedání zastupitelstva města ze dne 27.8.2017 .
d) Smlouvu č.16000021 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu
životního prostředí ČR Předmětem smlouvy je zápůjčka(podpora), která je
poskytována na podporu akce č.CZ.05.1.30./0.0/0.0/15-021/0001219 financované
v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 s názvem
„Staňkovsko – odkanalizování obcí na ČOV Staňkov as dokanalizování Staňkova
– III. etapa, IV.etapa – odkanalizování Vránova“, prioritní osa :1 – Zlepšování
kvality vody a snižování rizika povodní, specifický cíl:1.1 – Snížit množství
vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních
zdrojů.Státní fond životního prostředí ČR se zavazuje poskytnout příjemci
podpory(město Staňkov) úročenou zápůjčku ve výši 29.697.012,73 Kč úročenou
roční úrokovou sazbou 0,45 %p.a.
e) Indikativní cenovou nabídku na akci:Úprava křižovatky Ohučov. Předmětem
nabídky je vypracování dokumentace DSP, její projednání a podání žádosti o
SP, dále vypracování PDPS a jeho projednání. Nabídková cena je 230000 Kč
f) Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo a Dodatku č.1 ze dne 25.7.2016 mezi městem
Staňkov jako objednatelem a firmou VYSSPA Sports Technology s.r.o. jako
zhotovitelem díla „Víceúčelové hřiště Staňkov“ Předmětem dodatku je změna
termínu dokončení díla a rozsahu díla dle změnových listů 1 – 21.Celková
cena díla po uzavření Dodatku č.2 je 5 371 292,95 Kč bez DPH, cena s DPH
po uzavření Dodatku č. 2 včetně ceny za postupné splácení je 6 718 504,47
Kč.
g) Akci Středotlaké plynovodní přípojky Ohučov, kterou provede firma VEToP
spol. s r. o.,Vodní 375,345 61 Staňkov, IČ: 48363383. Předmětem akce je
výstavba plynovodních přípojek v budoucí obytné zóně u Ohučova

v souvislosti s probíhající výstavbou cyklostezky Staňkov – Ohučov. Smluvní
cena je 316.330,90 Kč bez DPH, cena s DPH je 382 760,39 Kč.
h) Rozpočtové opatření č.8 v rozpočtu města Staňkov v roce 2017. Upravený
rozpočet po těchto změnách bude činit v příjmové části Kč 86 589 955,56 a
ve výdajové části Kč 93 784 857,15. Financování bude činit Kč +
7 194 901,59 (změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
Kč + 4 237 561,59, splátky úvěrů a půjček Kč –5 596 300 ,- úvěr Kč +
8 553 640,-).
i) Prodej pozemku p.č.1433/39 o výměře 1061 m2, ostatní plocha, jiná plocha,
který vznikl oddělením z pozemku p.č. 1433/3 v k.ú. Staňkov- město, dle GP
818-115/2017, vyhotoveným Ing. Petrem Lahodou, panu Lukáši Muchnovi,
bytem Rašínova 99, Staňkov a Pavlu Petrovi, bytem PMV 538, Holýšov.Cena
pozemku je 105,- Kč/m2
Celková cena činí 111 405 Kč, náklady spojené s převodem pozemku hradí
žadatel.
j) Převod lesního pozemku p.č. 442 o výměře 4865 m2 v k.ú. Krchleby u
Staňkova na Český rybářský svaz, z.s., Místní organizace Staňkov, Plovární
415, Staňkov IČ 18232647, náklady spojené s převodem pozemku hradí
nabyvatel.
k) Prodej částí pozemků p.č. 1377, p.č.1372, p.č.1371 a p.č.1242/1 v k.ú.
Vránov panu Milanu Duchoňovi, bytem Vránov 58, oddělením dle GP 1661182/2016, vyhotoveným Ing. Vlastimilem Žáčkem, vznikly pozemky
p.č.1377/5 o výměře 325 m2, ostatní plocha, jiná plocha a p.č 1242/6 o výměře
13 m2 . Cena pozemku je 60,- Kč/m2
Celková cena činí 20280,- Kč, náklady spojené s převodem pozemku hradí
žadatel.
l) Prodej částí pozemků p.č. 1377 a p.č.1372, v k.ú. Vránov panu Vladimíru
Kuklovi, bytem Vránov 30, oddělením dle GP 166-1182/2016, vyhotoveným
Ing. Vlastimilem Žáčkem, vznikly pozemky p.č.1372/2 o výměře 832 m2,
ostatní plocha, zeleň. Cena pozemku je 60,- Kč/m2
Celková cena činí 49.920,- Kč, náklady spojené s převodem pozemku hradí
žadatel.
m) Dodatek č.3, Smlouvy o hypotečním úvěru registrační číslo 032002230054,
uzavřené dne 27.6.2002 mezi městem Staňkov a Komerční bankou a.s.
Dodatek upravuje splátku jistiny částkou 15361,02 Kč měsíčně od 25.7.2017 a
složení mimořádné splátky jistiny úvěru ve výši 196.626,- Kč.Jedná se o
Hypoteční úvěr na výstavbu bytových domů U Pošty, č.p.385 a č.p.386.

n) Dodatek č.6. Smlouvy o sdružení, uzavřeném mezi městem Staňkov a
Stavebním nájemním družstvem Staňkov – U Pošty. Jedná se o splácení
hypotečního úvěru od Komerční banky a.s. na výstavbu bytových jednotek U
Pošty č.p.385 a č.p.386. Dodatek upravuje uhrazení mimořádného finančního
vkladu ve výši 196.626,- Kč na účet města Staňkov a nastavení pravidelných
měsíčních splátek ve prospěch města Staňkov ve výši 15.921,- Kč.
o) Smlouvu o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové
hladiny 0,4 kV, č. 17-SOP-01-415333042, uzavřenou mezi ČEZ Distribuce
a.s. a městem Staňkov, za účelem zřízení nového odběrného místa na percele
p.č. 3232 ve Staňkově I, a to z důvodu vybudování veřejného osvětlení
v Plzeňské ulici směrem ke stezce na Obec Ohučov.
p) Prodej vodojemu včetně pozemku p.č.2437 ostatní plocha, neplodná půda o
výměře 2957 m2 v k.ú. Staňkov – město a vodovodního řadu C - přívodního
řadu pro vodojem o délce 498,20 m a odpadu z vodojemu o délce 575,17 m,
společnosti Chodské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Bezděkovské
předměstí čp. 388 Domažlice,
IČ :49788761 Celková cena je
stanovena dohodou ve výši 8 500 000,-Kč, náklady spojené s převodem výše
uvedeného majetku hradí kupující.
q) Přijetí dotace na opravu hřbitovní zdi od MZE ve výši 700.000,- Kč, přičemž
celkové uznatelné náklady činí 2.088.215,- Kč.

r)

Přijetí dotace z programu Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení
kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2017 – Historický den ve Staňkově ve
výši 20.000,- Kč. Náklady na akci celkem činí 40.000,- Kč.

s) Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitých věcí z vlastnictví České republiky a
s právem hospodařit pro Lesy České republiky, s.p. dle ust. § 1746 odst.2
zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ust.
§ 4 odst. 7 a 9 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně některých
zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předmětem převodu do
vlastnictví města Staňkov je spoluvlastnický podíl státu ve výši ideální
980/5280 .Jedná se o pozemky v k.ú. Staňkov – město: 1276/2, 2202, 2273,
2311, 2352, 2426, 2628, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu
pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice.
t) KUPNÍ SMLOUVU č. : 1441/17/222 mezi Lesy České republiky, s.p. se
sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ :
500 08(prodávající) a městem Staňkov se sídlem náměstí T.G.Masaryka 35,
Staňkov, PSČ : 34561(kupující). Předmětem koupě je spoluvlastnický podíl
státu o výši 980/5280,

jedná se o pozemek v k.ú.Staňkov – město PKN 2404, druh pozemku ostatní
plocha. Kupní cena je stanovena na základě výběrového řízení ve výši
14.000,-Kč.
u) Stížnost p. Klementa jako nedůvodnou

Starosta města Staňkov
Mgr. Bc. Alexandr Horák

Místostarosta města Staňkov
Mgr. Jaroslav Šobr

