Usnesení č. 3 z jednání zastupitelstva města Staňkov, konaného dne
20.2.2019 od 16.30 hodin
Zastupitelstvo města

I.

Jmenuje

Ověřovatele zápisu z jednání: P. Černou, Bc. Coufalovou

II.

Schvaluje
a) program jednání
b) návrhovou komisi ve složení: p. Špitová, Bc. Konopíková, p. Koriťák
c) ověřený zápis ze zasedání zastupitelstva města ze dne 27.12.2018
d) strategický plán rozvoje města Staňkov
e) smlouvu uzavřenou na zpracování lesního hospodářského plánu pro Lesní
hospodářský celek s platností od 1.1.2021 do 31.12.2030. Smlova se uzavírá
mezi městem Staňkov a Plzeňský lesprojekt, a.s., nám. Generála Píky 8, IČ
25202448, DIČ CZ25202448.
f) podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR na
dotaci týkající se :
Stavební úpravy místní komunikace k Bílému mlýnu v městě Staňkov části
Staňkov II. Náklady dle rozpočtu akce budou činit 8 184 769,-Kč vč. DPH
g) podání žádosti o krajskou dotaci na obnovu dvou dílčích částí cyklostezek u
obce Vránov a Vránov-Křenovy z programu „Podpora výstavby cyklostezek,
cyklotras a specializované doprovodné cyklistické infrastruktury v Plzeňském
kraji pro rok 2019“. Jedná se o úsek cyklostezky v obci Vránov úsek
cyklostezky Vránov-Křenovy. Rozpočet akce cca 8 400 000,- Kč
h) podání žádosti o dotaci ve výši 6.000.000,- Kč z programu Ministerstva pro
místní rozvoj ČR na „brownfield“. Projekt brownfield se týká demolice
„uhelných skladů“ ve Staňkově a následná revitalizace lokality.
i) podání žádosti o dotaci z Plzeňského kraje na nová vrata „Stará radnice“ a
vnitřní dveře. Rozpočet akce cca 1 389 000

j) koupi pozemků pod komunikací v ul. Tyršova ze strany Města Staňkov
v celkové hodnotě 38 640,-Kč
1. parcela č.728/3, 92m2 za cenu 9660,-Kč od Emilie Pořízková, Baarova
224, 345 61 Staňkov
2. parcela č.728/34, 79 m2 za cenu 8295,-Kč od Hana Krejčová, Tyršova
376,34561 Staňkov
3. parcela č. 728/35, 97 m2 za cenu 10 185,-Kč od Jan Varvařovský, Tyršova
411, 345 61 Staňkov
4. parcela č. 728/37, 100 m2 za cenu 10 500,- Kč od Františka a Danuše
Mráčkových, Údolní 1272/100, Praha

k) koupi pozemků oddělených z pozemku v k.ú Krchleby p.č.207/1 o výměře
14014m2 část :
1. p.č. 207/8 o výměře 17m2 trvalý travní porost za cenu 1785,-Kč od
Jaroslav Glaser, Baarova 397, 34561 Staňkov a Vlasta Kitzbergerová
Chrastavice č.p. 97, 34401 Domažlice
2. p.č. 207/9 o výměře 83 m2 trvalý travní porost za cenu 8 715,-Kč od
Jaroslav Glaser, Baarova 397, 34561 Staňkov a Vlasta Kitzbergerová
Chrastavice č.p. 97, 34401 Domažlice
3. p.č.176/18 o výměře 4 m2 ostatní komunikace za cenu 420,-Kč od od
Jaroslav Glaser, Baarova 397, 34561 Staňkov a Vlasta Kitzbergerová
Chrastavice č.p. 97, 34401 Domažlice
4. p.č. 176/21 o výměře 19 m2 ostatní komunikace.za cenu 1995,-Kč od
Jaroslav Glaser, Baarova 397, 34561 Staňkov a Vlasta Kitzbergerová
Chrastavice č.p. 97, 34401 Domažlice

l) dohodu mezi městem Staňkov a CHVaK a.s. Domažlice na předplacení
nájemného ve výši 18.150.000,- Kč vč. DPH. Předplacení nájemného je na
dobu do 31.12.2023, tedy na 5 roků

III.

Bere na vědomí
Podání žádostí o dotace:
-Z: Grant z projektu ČEZ – Podpora regionů
Zažádáno o 150 000 Kč na nákup 4 - 5.ti ks elektrokol pro potřeby pracovnic Odboru
sociálních služeb. Jedná se o grant /pokud bude schválen ze strany dozorčí rady ČEZ/
kde bude ze strany města 0% spoluúčast při nákupu kol

-

z dotačního programu Plzeňského kraje – PROJEKTY OBCÍ na opravu střechy
budovy čp. 10 v Ohučově - bývalá škola.Rozpočet akce cca 570 000,- Kč. Spoluúčast
při získání dotace je pro Město Staňkov min. 30% z celkových nákladů

-

z dotačního
programu
Plzeňského
kraje
–
PODPORA
ROZVOJE
CYKLOTURISTIKY NA CYKLISTICKÉ DOPRAVY V PLZEŇSKÉM KRAJI
V ROCE 2019 na projektovou dokumentaci k výstavbě části cyklotrasy CT3 v k.ú
Ohučov-na hranici k.ú. Dolní Kamenice Rozpočet cca 480 000,-Kč. Spoluúčast při
získání dotace je pro Město Staňkov min. 20% z celkových nákladů

-

z dotačního programu plzeňského kraje-PODPORA VYBUDOVÁNÍ A
MODERNIZACE SPORTOVIŠŤ V ROCE 2019 na realizaci dokončení kompletního
oplocení Městského stadionu ve Staňkově. Rozpočet akce je cca 800 000 Kč.
Spoluúčast Města Staňkov při schválení dotace činí 20% z celkových nákladů.

-

z dotačního programu Ministerstva zemědělství na obnovu kulturních prvků,
oprava kapličky v obci Ohučov, cena 261.000,- Kč.

Mgr. Bc. Alexandr Horák

p. Jiří Bek

starosta města

místostarosta

