Výpis z Usnesení č. 12 z jednání zastupitelstva města Staňkov, konaného dne
30.11. 2020 od 16.30 hodin v sále Lidového domu Staňkov

Zastupitelstvo města
I.

Jmenuje

Ověřovatele zápisu z jednání: Bc. Grman, Mgr. Šobr

II.

S ch v a l u j e
a) program jednání
b) návrhovou komisi ve složení: Bc. Konopíková, p. Strousek, p. Černá
c) ověřený zápis ze zasedání zastupitelstva města ze dne 10.8.2020
d) darovací smlouvou mezi Městskými nemovitostmi s.r.o. a městem Staňkov
kterou se do vlastnictví města Staňkov převádí vlastnické právo k nemovitostem
č.st.151 o výměře 530 m2 v k.ú. Staňkov- město, součástí pozemku je nemovitost
č.p. 131 bytový dům, parcele č.st. 77 o výměře 375 m2 v k.ú. Staňkov- město,
součástí pozemku je nemovitost č.p. 20 bytový dům, parcele č.st. 138 o výměře
307 m2 v k.ú. Staňkov- město, součástí pozemku je nemovitost, zemědělská
stavba, parcele č.st. 141/1 o výměře 721 m2 v k.ú. Staňkov- město, součástí
pozemku je nemovitost č.p. 126 bytový dům, parcele č.st 141/5 o výměře 106 m2
v k.ú. Stankov- město - to vše v k.ú. Staňkov město, vše zapsáno na LV 1672.
e) prodej pozemku parc. č. 68/3 v k. ú. Krchleby u Staňkova, o výměře 17 m2, druh
pozemku ostatní plocha panu Zdeňku Konopíkovi, bytem Družstevní 68, 345 61
Krchleby, za částku 80,- Kč/m2. Celková cena je 1.360,- Kč. Náklady spojené
s převodem hradí kupující.
f) prodej pozemků parc. č. 1427, o výměře 1213 m2, druh pozemku trvalý travní
porost, parc. č. 1431, o výměře 1596 m2, druh pozemku trvalý travní porost, parc
č. 1433, o výměře 258 m2, druh pozemku ostatní plocha, parc. č. 1432, o výměře
102 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, parc č. 1426, o výměře 896
m2, druh pozemku orná půda, vše v k. ú. Vránov manželům Jaroslavu a Marcele
Konopovým, bytem Vránov 19, 345 61 Staňkov, za částku 60,- Kč/m2, cena
celkem 243.900,- Kč. Náklady spojené s převodem hradí kupující.

g) rozdělení příspěvků na podporu tělovýchovy: FK Staňkov – 140.000,- Kč, Sokol
Staňkov – 115.000,- Kč, TJ 1921 Krchleby – 35.000,- Kč, HC Staňkov – 20.000,Kč, Oddíl tenisu – 15.000,- Kč, Fitness – 5.000,- Kč, Volejbal – 10.000,- Kč.
h) Obecně závaznou vyhlášku města Staňkov č.1/2020,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
i) Obecně závaznou vyhlášku města Staňkov č.2/2020, o místním poplatku ze psů
j) Obecně závaznou vyhlášku města Staňkova č.3/2020, o evidenci označených psů
a jejich chovatelů
k) Obecně závaznou vyhlášku města Staňkov č. 4/2020, o místním poplatku z
pobytu
l) Obecně závaznou vyhlášku města Staňkov č. 5/2020 o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství
m) smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. 60342020 mezi Plzeňským krajem a
městem Staňkov, z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje,
určené na akci: Dokončení stavebních úprav č.p.72 v Krchlebech. Výše dotace
činí 250.000,- Kč. Náklady cekem činí 612.926,- Kč.
n) smlouvu o dílo mezi městem Staňkov a firmou Karel Konopík, IČO 13884069,
DIČ CZ 6710190762, na akci: Dokončení stavebních úprav č.p. 72 v Krchlebech.
Celková cena je 612.926,- Kč včetně DPH.
o) smlouvu o dílo mezi Final Kom s.r.o. a městem Staňkov na opravu dílčího úseku
mezinárodní dálkové cyklostrasy CT3. Cena díla činí 4.694.700.- Kč bez DPH,
DPH činí 985.887,- Kč, cena díla vč. DPH činí 5.680.587,- Kč.
p) dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2020/080 na akci: Oprava dílčího úseku
mezinárodní dálkové cyklotrasy CT3. Dodatek upravuje termín zhotovení
z 30.9.2020 na 31.5.2021.
q) dodatek č.2 mezi městem Staňkov a Mamelom s.r.o., se sídlem: Duchcovská
284,Háj U Duchcova, PSČ: 417 22, IČ: 24834629, DIČ : CZ24834629. mění se bod
smlouvy o dílo 5.1. kde se upravuje cena díla dle tabulky č.1 tohoto dodatku,

seznam změnových listů a to na
Cena celkem bez DPH
DPH 21 % ve výši
Celková cena včetně DPH

112 294 906,32.Kč
23 581 930, 33 Kč
135 876 836,65 Kč

Staňkovsko-odkanalizování obcí na ČOV Staňkov a dokanalizování
Seznam změnových listů
faktura číslo Popis

ZL19
ZL20
ZL21
ZL22

Více práce
ČS 7
1 275 409,00 Kč
Přeložka dešťové kanalizace Jankovského 36 000,00 Kč
ul Mathauserova D2-záměna šachet
524 302,72 Kč
DE8 Odělovací objekt
436 331,51 Kč
Celkem
2 272 043,23 Kč

Méně práce
- Kč
- Kč
289 173,85 Kč
537 803,31 Kč
826 977,16 Kč

Součet
1 275 409,00 Kč
36 000,00 Kč
235 128,87 Kč
- 101 471,80 Kč
1 445 066,07 Kč

r) nabídku firmy TR Antoš s.r.o. na vybudování dětského hřiště ve Vránově formou
šéfmontáže, v celkové ceně 825.704,- Kč.

s) prodej domu č.p.53 v Nádražní ulici ve Staňkově-vsi panu Thi Hoang Kimovi,
nar. 25.7.1950, bytem Nádražní 53, Staňkov. pozemek parc. č. 19/1, o výměře
184 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba
bez č. p. /č. e. a parc. č. 20, o výměře
313 m2, druh pozemku zastavěná plocha
a nádvoří, součástí pozemku je stavba č. p. 53, vše v k. ú. Staňkov-ves. Cena za
uvedené nemovitosti 8.000.000,. Kč, přičemž 4.000.000,- Kč bude splatno do 30ti dnů ode dne podpisu smlouvy, další 4.000.000,- Kč budou spláceny takto:
1.000.000,- Kč ročně nejpozději do 30. června každého následujícího roku.
Náklady spojené s převodem hradí kupující.
t) Smlouvu o dílo mezi městem Staňkov a COLAS CZ, a.s. na akci „ Ohučovceloplošná oprava povrchu místních komunikací“. Cena díla je 930.432,42 bez
DPH, cena celkem je 1.125.823,47 s DPH.
u) rozpočtové opatření č.2 v rozpočtu města Staňkov na rok 2020. Upravený
rozpočet po těchto změnách bude činit v příjmové části Kč 106 298 819,97 a ve
výdajové části 104 782 276,52. Financování bude činit Kč -1 516 543,45 (změna
stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech Kč + 10 785 352,25 splátky
úvěrů a půjček Kč – 16 329 000,- úvěry a zápůjčka Kč + 4 027 104,30).
v) pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021
w) operativní Leasing na osobní automobil Škoda Octavia, který nahradí původní
automobil Škoda Octavia po ukončení operativního leasingu.
x) podání žádosti o dotaci
1) do programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR – Podpora rozvoje regionů –
dotační titul „Podpora obnovy místních komunikací“, která bude zaměřena na
obnovu místních komunikací ve městě Staňkov a to v Nádražní ulici, úsek od
křižovatky k nádraží.
2) ze Státního fondu podpory investic na rekonstrukci „Bytových domů Plzeňská“
z programu Sociální a nájemní byty pro obce. V případě vyhlášení jiné výzvy
vhodné pro tuto rekonstrukci, bude požádáno také o co nejvyšší dotaci.
3) ze Státního fondu podpory investic na rekonstrukci sociálních bytů v Nádražní
ulici č. p. 27 (Klement). V případě vyhlášení jiné výzvy vhodné pro tuto
rekonstrukci, bude požádáno také o co nejvyšší dotaci.
4) na rozvoj zeleně ve městě Staňkov v ulici Výtuňská
5) na dětské hřiště ve Vránově dle aktuálních vyhlášených výzev.
y) na podkladě plnění dlouhodobě mimořádně úspěšných a zvláště významných úkolů
pro výstavbu, rozvoj, bezpečnost města Staňkov a všech městských částí, zvláště
pak zvládnutí a zabezpečení opatření v souvislosti s pandemií koronaviru a nákazy
COVID-19, dle §76, zákona 128/2000 Sb., O obcích, v platném znění, mimořádnou
odměnu pro uvolněného starostu města Staňkov, Mgr. Bc. Alexandra Horáka ve

výši dvojnásobku měsíční odměny.
III.

N e s ch v a l u j e
přijetí dotace na akci: Zahrada v přírodním stylu při ZŠ

IV.

Pověřuje
radu města ke schválení rozpočtových opatření do 31.12. 2020 v těchto případech:
z) navýšení příjmů o případné přijaté dotace a jejich zapojení do výdajů na příslušném
paragrafu, čímž se zvýší celkový rozpočet na straně příjmů i výdajů
ž) přesuny rozpočtových příjmů a výdajů mezi jednotlivými paragrafy, kterými nedojde
ke zvýšení rozdílu celkových příjmů a výdajů

Zápis ukončen 03.12.2020

Ověřovatelé zápisu:
Bc. Grman
Mgr. Šobr

Starosta Mgr. Bc. Alexandr Horák

Místostarosta: Jiří Bek

