Usnesení č. 8 z jednání zastupitelstva města Staňkov, konaného dne
30.12.2019 od 16,00 hodin

Zastupitelstvo města

I. J m e n u j e
Ověřovatele zápisu z jednání: p. Černý, p. Bek

II. S ch v a l u j e

a) program jednání
b) návrhovou komisi ve složení: Mgr. Šobr, p. Černá, p. Strousek
c) ověřený zápis ze zasedání zastupitelstva města ze dne 20.11.2019 .
d) koupi pozemku parc. č. 502/2 v k. ú. Krchleby u Staňkova o celkové výměře 3 m2
od paní Anny Herianové, bytem Břetislavova 209, Domažlice, za částku 105,Kč/m2 (315,- Kč). Náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující.
e) koupi pozemku parc. č. 537 v k. ú. Krchleby u Staňkova o celkové výměře 94 m2
od Prago-účet, s. r. o., K vodojemu 2382/4, Praha 5, za částku 105,- Kč/m2
(9.870,- Kč). Náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující.
f) koupi pozemku parc. č. 539 v k. ú. Krchleby u Staňkova o celkové výměře 19 m2
od paní Jiřiny Sikorové, bytem Sokolovská 779/43, Plzeň za částku 105,- Kč/m2
(1.995,- Kč). Náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující.
g) koupi pozemku parc. č. 76/6 v k. ú. Krchleby u Staňkova o celkové výměře 14 m2
od paní Moniky Polívkové, bytem Částkova 1821/14, Plzeň za částku 105,Kč/m2 (1.470,- Kč). Náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující.
h) směnu pozemků mezi městem Staňkov a Lukášem Muchnou, Smetanova 227, 345
61 Staňkov a Pavlem Petrem, Pod Makovým Vrchem 538, 345 62 Holýšov a to
tak, že
Město Staňkov převezme do svého vlastnictví pozemek parc. č. 1433/39 o výměře 1061
m², ostatní plocha – jiná plocha, k.ú. Staňkov-město
Lukáš Muchna a Pavel Petr převezmou do podílového spoluvlastnictví a to tak, že každý
z nich bude vlastnit ideální ½ převáděných nemovitostí o celkové výměře 963 m² v k.ú.
Staňkov-město a to :
- Pozemek parc. č. st. 434, o výměře 63 m², zastavěná plocha a nádvoří
- Pozemek parc. č. st. 435 o výměře 26 m², zastavěná plocha a nádvoří

-

Pozemek parc. č. 436, o výměře 27 m², zastavěná plocha a nádvoří
Pozemek parc. č. 437, o výměře 26 m², zastavěná plocha a nádvoří
Pozemek parc. č. 801/15, o výměře 821 m², ostatní plocha - manipulační plocha,
který vznikl z pozemku parc. č. 801/15 a z částí pozemku parc. č. 801/16 a 801/10
geometrickým plánem č. 850-1211/2019, zhotoveným GEODÉZIÍ JIHOZÁPAD
s.r.o., se sídlem Husovo nám. 60, Horšovský Týn, ověřeným Ing. Vlastimilem
Žáčkem jako úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem dne 1.10. 2019 pod. č.
163/2019, se souhlasem Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště
Domažlice, ze dne 7.10.2019 pod č. PGP-892/2019-401.

Lukáš Muchna a Pavel Petr se dále zavazují doplatit městu za převáděné nemovitosti o
celkové výměře 963 m² celkem částku ve výši 385.200,- Kč, tedy 400,- Kč/m². Poplatky
spojené s převodem nemovitostí hradí kupující.

i) rozpočtové opatření v rozpočtu města Staňkov na rok 2019 č.4. Upravený
rozpočet po těchto změnách bude činit v příjmové části Kč 143 629 091,26 a ve
výdajové části Kč 156 122 025,86. Financování bude činit Kč + 12 492 934,60
(změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech Kč – 4 949 994,72
splátky úvěrů a půjček
Kč – 6 962 400,00 úvěry a zápůjčka Kč + 24 405 329,32.
j) pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020
k) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2022
l) Obecně závaznou vyhlášku O místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů č.1/2019

III.

Neschvaluje
a) Prodej pozemku parc. č. 378/2 pí. Lence Leitlové.
b) Navýšení odměn neuvolněným zastupitelům

starosta Mgr. Bc. Alexandr Horák

místostarosta Jiří Bek

