Usnesení č. 17 z jednání zastupitelstva města Staňkov, konaného dne
28.06.2017 od 17.05 hodin

Zastupitelstvo města

I.

Jmenuje
Ověřovatele zápisu z jednání: Mgr. Hofmana, p. Černého

II.

Schvaluje

a) program jednání
b) návrhovou komisi ve složení: p. Holoubek, p. Kubica, Mgr. Hettlerová
c) ověřený zápis ze zasedání zastupitelstva města ze dne 17.5.2017 .
d) rozpočtová opatření v rozpočtu města Staňkov na rok 2017 č.6. Upravený
rozpočet po těchto změnách bude činit v příjmové části Kč 70 742 935,11 a
ve výdajové části Kč 74 221 011,6 . Financování bude činit Kč + 3 478 076,49
(změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Kč +
3 177 776,49 splátky úvěrů a půjček
Kč –5 399 700,00 , úvěr Kč +5 700 000).
e) celoroční hospodaření a závěrečný účet města za rok 2016 včetně Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření pro územní samosprávný celek město
Staňkov za období od 1.1. do 31.12.2016, vydané auditorskou společností
ADU.CZ s.r.o., na základě provedeného přezkoumání hospodaření v říjnu
2016 a červen 2017 se závěrem: s výhradou nedostatků.
f) účetní závěrku města Staňkov za r. 2016
g) záměr práva stavby inženýrských sítí: Vodovodní přípojky, dešťové
kanalizační přípojky, plynovodní přípojky, elektro přípojky a sjezdu ze silnice
v Americké ul. k pozemku parc.č. : 2010/6 v k.ú.Staňkov-město ve vlastnictví
města Staňkov, pro stavebníka paní Petru Rojtovou , Americká čp. 150
Staňkov 345 61 (pro připojení nového RD).
h) koupi vysokozdvižné plošiny NISSAN Cabstar 35.12 + plošina SOCAGE
DA320, 90kW v celkové ceně 1 942 050,00 Kč
i) úvěr u Raiffeisen-Leasing s.r.o. se sídlem Hvězdova 1716/2b, 14078 Praha 4,
IČ 61467863 ve výši 1 553 640,00 Kč včetně DPH
j) dohodu uzavřenou mezi městem Staňkov a ŘSD ČR s.p.o, o financování
výstavby „Křížení polní cesty s přeložkou I/26 Staňkov“

k) výsledek Zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu : „Silnice
III/18323, průtah obcí Krchleby – oprava chodníků“
l) smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem FINAL KOM s.r.o., Kocourov 36,
339 01 Mochtín, IČ: 02877155, za nabídkovou cenu 2.282.100,- Kč bez DPH,
DPH 479.241,- Kč, celková cena včetně DPH 2.761.341,- Kč.

III.

Ukládá
tajemníkovi MěÚ Ing. Lubošovi Holečkovi přijmout opatření k nápravě
zjištěných nedostatků v termínu do 31.7.2017.

IV.

Zrušuje
usnesení č. 16/III/g. ze dne 17.5.2017 - smlouvu o dílo mezi městem
Staňkov(objednatel) a společností Silnice Horšovský Týn a.s. se sídlem Nad
Rybníčkem 40, 346
01 Horšovský Týn ,IČ : 453 59 164 (zhotovitel) na
veřejnou zakázku „Řešení cyklodopravy ve městě Staňkov a v jeho místních
částech“. Cena díla je 4 290 000,00 Kč (bez DPH), cena díla včetně DPH je
5 190 900,00 Kč.

V.

Bere na vědomí
Výsledek kontrolního zjištění, dle ustanovení §88 zákona č.280/2009 Sb., daňový
řád.
Provedenou kontrolou nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně

Starosta města Staňkov
Mgr. Bc. Alexandr Horák

Místostarosta města Staňkov
Mgr. Jaroslav Šobr

