Usnesení č. 16 z jednání zastupitelstva města Staňkov, konaného dne
17.05.2017 od 17.00 hodin
Zastupitelstvo města

I.

Jmenuje
Ověřovatele zápisu z jednání: p. Beka, p. Mgr. Hettlerovou

II.

Bere na vědomí
Rozpočtová opatření v rozpočtu města na rok 2017 číslo 1- 4

III.

Schvaluje

a) Program jednání
b) Návrhovou komisi ve složení: p. Strousek, p. Bc. Konopíková, p. Ing. Fejtek
c) Ověřený zápis ze zasedání zastupitelstva města ze dne 27.3.2017
d) obecně závaznou vyhlášku města Staňkov č.2/2017 k zajištění udržování
čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí,
zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a o užívání zařízení města sloužících
potřebám veřejnosti.
e) smlouvu o dílo číslo : SOD.2017.002.8.231-4.Ohučov.OZ.PDPS mezi městem
Staňkov a firmou Sladký & Partners s.r.o., Nad Šárkou 60, 160 00 Praha 6, IČ:
27439500, DIČ: CZ 27439500. Předmětem smlouvy je provedení prací a
výkonů spojených s vypracováním díla, dokumentace pro stavební a
vodoprávní řízení v rozsahu prováděcí dokumentace pro akci „Ohučov-obytná
zóna“. Cena díla je 263.000,- Kč bez DPH, 318.230,- Kč s DPH.
f) smlouvu o úvěru a přijetí úvěru od Komerční banky, registrační číslo
99017734317, výše úvěru 5.700.000,- Kč, úvěr bude použit na
předfinancování dotace na projekt „Řešení cyklodopravy ve městě Staňkov a
v jeho místních částech
g) 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.

h) smlouvu o dílo mezi městem Staňkov (objednatel) a společností PROVOD –
inženýrská společnost, s.r.o. se sídlem V Podhájí 226/28 Ústí nad Labem ,IČ :
25023829 (zhotovitel),předmětem smlouvy je zajištění výkonu autorského
dozoru na akci: „Staňkovsko – odkanalizování obcí na ČOV Staňkov a
dokanalizování Staňkova – III. etapa, IV. etapa – odkanalizování Vránova“.
Cena díla je 386.000,00 Kč (bez DPH), cena díla včetně DPH je 467060,00
Kč.
i) záměr: právo stavby distribuční soustavy „Krchleby, DO, p.č. 336/2 – přípojka
NN č. IP- 12-0004709/1/VB. pro společnost ČEZ Distribuce a.s. ,IČ :
24729035 se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8 ,PSČ 405 02.
Město Staňkov, budoucí povinný, je výlučným vlastníkem pozemku p.č. 16/2
v k.ú. Krchleby u Staňkova.
j) poskytnutí daru nemocnici Stod a darovací smlouvu ve výši 25.000,- Kč.
k) rozpočtová opatření v rozpočtu města Staňkov na rok 2017 č.5. Upravený
rozpočet po těchto změnách bude činit v příjmové části Kč 68 088 000,51 a ve
výdajové části Kč 70 792 777,00. Financování bude činit Kč + 2 704 776,49
(změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Kč +
2 404 476,49 splátky úvěrů a půjček
Kč –5 399 700,00 , úvěr Kč +5 700 000).
l) školský obvod pro Mateřskou školu a Základní školu ve Staňkově pro obce
Horní Kamenice, Čermná, Poděvousy, Hlohová, Močerady, Puclice, Malý
Malahov, Doubrava, Staňkov včetně městských částí Ohučov, Vránov a
Krchleby

Starosta města Staňkov
Mgr. Bc. Alexandr Horák

Místostarosta města Staňkov
Mgr. Jaroslav Šobr

