Usnesení č. 6 z jednání zastupitelstva města Staňkov, konaného dne 28.8.2019
od 17,00 hodin
Zastupitelstvo města

I. J m e n u j e
Ověřovatele zápisu z jednání: Bc. Coufalovou, p. Černého

II. S ch v a l u j e

a) program jednání
b) návrhovou komisi ve složení: Mgr. Šobra, p. Strouska, p. Černou
c) ověřený zápis ze zasedání zastupitelstva města ze dne 26.6.2019 .

d) kupní smlouvu mezi Městem Staňkov a Primagra, a. s. Předmětem smlouvy je
stavba bez čp/če, občanského vybavení (provozní budova), postavená na parcele
p. č. St. 1452 a stavba bez čp/če, výroba a skladování (čerpací stanice), postavená
na parcele č. St. 1453.

e) k zajištění dosud nezaplacené dohodnuté ceny, tj. k zajištění pohledávky
prodávající ve výši 1.500.000,- Kč, uzavírají zástavce a zástavní věřitel zástavní
smlouvu, kterou zástavce zastavuje nemovitosti uvedené v čl. 1 této smlouvy, tj.
stavbu bez č.p., občanského vybavení, na stavební parcele st.1452 v k.ú.
Staňkov-město a stavbu bez č.p., výroba a skladování(čerpací stanice) na parcele
p.č. 1453 v k.ú. Staňkov-město, které jsou zapsány v KN vedeném
v Katastrálním úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice na LV
2080pro město Staňkov, k.ú. Staňkov-město, ve prospěch zástavního věřitele a
zástavní věřitel tyto nemovitosti do zástavy přijímá.
f) smlouvu o dílo mezi Městem Staňkov a Renovum – stavební činnost s. r. o.
Předmětem smlouvy je vybudování bezbariérového přístupu do budovy
Městského úřadu Staňkov – II. etapa. Cena díla je 684.067,- Kč bez DPH, DPH
činí 143.654,- Kč, cena celkem je
827.721,- Kč.

g) smlouvu o dílo o dodávce stavby č. 21/08/2019 mezi Městem Staňkov a Vetop s.
r. o. Předmětem smlouvy je výstavba nového STL plynovodu, STL plynovodních
přípojek dle zadávacích podmínek investora v obci Ohučov. Cena díla je
3.428.914,- Kč bez DPH, DPH činí 720.072,- Kč, cena celkem je 4.148.986,- Kč.

h) smlouvu o dílo mezi Městem Staňkov a Karlem Konopíkem. Předmětem
smlouvy je veřejná zakázka „Oprava střechy kulturního domu v Ohučově“, č.p.
10, cena díla je 471.200,- Kč bez DPH, DPH činí 98.952,- Kč, cena celkem je
570.152,- Kč.
i) cenovou nabídku f. Progres architekti s.r.o. na vypracování projektové
dokumentace na odstranění stávající tělocvičny u základní školy ve Staňkově a
vypracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení na
novou sportovní halu standartních rozměrů hrací plochy 44x23,5m u základní
školy ve Staňkově v ceně 1.510.000,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy o dílo.

j) rozpočtové opatření v rozpočtu města Staňkov na rok 2019 č.2. Upravený
rozpočet po těchto změnách bude činit v příjmové části Kč 125 983 923,17 a ve
výdajové části Kč 143 881 255,32. Financování bude činit Kč + 17 897 332,15
(změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech Kč + 3 284 892,41,
splátky úvěrů a půjček Kč – 6 962 400,00, úvěry a zápůjčka Kč +
21 574 839,74.

III. B e r e

na

vědomí

pravomocný Rozsudek OS Domažlice č.j. 6 C 194/2017-128 ve věci zrušení a
vypořádání podílového spoluvlastnictví mezi Městem Staňkov jako žalobcem a
Ing. Janem Klementem jako žalovaným s tím, že podílové spoluvlastnictví se
zrušuje. Podíl žalovaného ve výši id. 1/3 na stavební parcele č. 44, jejíž součástí je
rodinný dům čp. 27 a stavební parcele č. 50, jejíž součástí je rodinný dům čp. 26,
vše v k.ú. Staňkov-ves se přikazuje do výlučného vlastnictví žalobce, který je
povinen vyplatit žalovanému na vypořádání podílového spoluvlastnictví částku
833.333,- Kč a to do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku

Starosta: Mgr. Bc. Alexandr Horák

Místostarosta: Jiří Bek

