Usnesení č. 22 z jednání zastupitelstva města Staňkov, konaného dne 30.05.2018 od
18.00 hodin

Zastupitelstvo města

I.

Jmenuje
Ověřovatele zápisu z jednání: pan Bek, Ing. Pátý

II.

Schvaluje
a) program jednání
b) návrhovou komisi ve složení: p. Černý, Mgr. Hettlerová, p. Strousek
c) ověřený zápis ze zasedání zastupitelstva města ze dne 26.3. 2018.
d)
1) záměr koupit celou společnost R+V nemovitosti s.r.o., IČ: 26400952, se sídlem
Plzeňská 20, 345 61 Staňkov, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Plzni oddíl C, vložka 17869, přičemž město Staňkov koupí oba základní
podíly na společnosti R+V nemovitosti s.r.o. od stávajících společníků společnosti
za celkovou kupní cenu 8.000.000,-- Kč, a současně schvaluje záměr změnit
společenskou smlouvu společnosti R+V nemovitosti s.r.o. v názvu firmy tak, že se
změní v článku I. společenské smlouvy firma na: Městské nemovitosti s.r.o.
2) návrh smlouvy o převodu podílů, na základě které město Staňkov jako nabyvatel
nabyde základní podíly č. 1 a č. 2 - každý ve výši 50% - na společnosti R+V
nemovitosti s.r.o., IČ: 26400952, se sídlem Plzeňská 20, 345 61 Staňkov, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 17869 a
pověřuje starostu města Staňkov k uzavření této smlouvy.
e) rezervační smlouvu mezi městem Staňkov a p. Miroslavem Čermákem, IČ
73726851, Belgická 810, 34562 Holýšov, provozovna Jiráskova třída 576, Holýšov
jako zprostředkovatelem a R+V nemovitosti s.r.o., se sídlem Plzeňská 20, 34561
Staňkov, IČ 26400952, zastoupené jednateli p. Rostislavem Holoubkem, nar.
5.10.1956, bytem Ohučov 3, a Václavem Veselým, nar.17.1.1949, Poděvousy 4.
f) podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu SOCIÁLNÍ BYDLENÍ na rekonstrukci obytného domu čp. 131 v Plzeňské ulici,
demolice tří objektů a výstavba dvou nových. Součástí akce je i rekonstrukce
vnitrobloku a úprava tzv. předprostoru v Plzeňské ulici
g) nabídku společnosti DOMOZA projekt s.r.o. na administraci této akce. Cena
70.000,- Kč bez DPH + 2% z přiznané dotace, maximálně 280.000,- Kč
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h) podání žádosti o dotaci z OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA:
1)
2)
3)
4)
5)
i)

Vytvoření Strategického plánu rozvoje města Staňkov
Vytvoření Generelu veřejného osvětlení ve Staňkově
Vytvoření Generelu zeleně
Vzdělávání a rozvoj úředníků
Plán udržitelné mobility města
nabídku společnosti DOMOZA projekt s.r.o. na administraci akce dle bodu h).
Cena 30.000,- Kč bez DPH + 3% z objemu přiznané dotace, min. 40.000,- Kč bez
DPH.

j) Smlouvu o dílo na akci ÚDRŽBA A OBNOVA HŘBITOVNÍ ZDI –MĚSTO
STAŇKOV, včetně DODATKU Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO mezi městem Staňkov
se sídlem náměstí T.G.Masaryka 35, Staňkov, PSČ : 34561(objednatel).a Západočeská
stavební společnost s.r.o., Náměstí 5. května 101, 345 62 Holýšov,, IČ : 25215566
(zhotovitel). Předmětem díla je provést dílo v rozsahu projektové dokumentace
za nabídkovou cenu 1 738 729,18 Kč bez DPH, DPH 365 133,13 Kč, cena
celkem103 862,31 Kč (včetně DPH). Předmětem Dodatku č.1 je změna článku III. Čas
plnění

k)

Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. 18482018 mezi Plzeňským krajem
(poskytovatel dotace) a městem Staňkov (příjemce). Předmětem smlouvy je
poskytnutí účelové finanční dotace ve výši 150 000 Kč na projekt Víceúčelové
hřiště Ohučov.

l) Kupní smlouvu na smykem řízený nakladač BOBCAT S 530, uzavřenou mez městem
Staňkov a spol. NEWIA s.r.o., Americká 404, 34561 Staňkov, IČ 29119201, DIČ
CZ29119201, cena bez DPH 1.164.480,- Kč, cena s DPH 1.409.021,- Kč.

m) nabídku Silnice Horšovský Týn a.s. na opravu místních komunikací po výstavbě
kanalizace a vodovodu v ceně 1.322.740,- Kč s DPH

III.

Zrušuje
a) bod č.7, účast v dražbě 1/3 nemovitosti č.p. 199 Vyšehradská ulice, Staňkovves.
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b) bod usnesení č. 20/II/o, zasedání zastupitelstva ze dne 26.3.2018

Starosta města Staňkov
Mgr. Bc. Alexandr Horák

Místostarosta města Staňkov
Mgr. Jaroslav Šobr
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