Výpis
z Usnesení č. 11 z jednání zastupitelstva města Staňkov, konaného
dne 10.8. 2020 od 16.30 hodin zasedací místnosti MěÚ Staňkov

Zastupitelstvo města
I.

Jmenuje
Ověřovatele zápisu z jednání: Bc. Coufalová, p. Holoubek

II.

Schvaluje
1) program jednání
2) návrhovou komisi ve složení: p. Bek, p. Strousek, p. Špitová
3) ověřený zápis ze zasedání zastupitelstva města ze dne 27.5.2020
4) celoroční hospodaření a závěrečný účet města za rok 2019 včetně Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření pro územní samosprávný celek město
Staňkov za období od 1.1. do 31.12.2019, vydané auditorskou společností
ADU.CZ s.r.o., na základě provedeného přezkoumání hospodaření v červenci
2020 se závěrem: bez výhrad a nedostatků
5) účetní závěrku města Staňkov za r. 2019
6) Dodatek ke smlouvě o poskytování služeb upravující datové výstupy, které jsou
nutné pro potřeby města k publikaci v mapovém portálu města Staňkov.
Rozvojový plán mobility-bezbariérovost veřejných staveb mezi Městem Staňkov
a Ing. Lenka Macková
7) Dodatek ke smlouvě o poskytování služeb upravující datové výstupy, které jsou
nutné pro potřeby města k publikaci v mapovém portálu města Staňkov.
Vytvoření Generelu veřejného osvětlení ve Staňkově mezi Městem Staňkov a
Geo Data, s. r. o.
8) Dodatek ke smlouvě o poskytování služeb upravující datové výstupy, které jsou
nutné pro potřeby města k publikaci v mapovém portálu města Staňkov.
Aktualizace Plánu zimní sněhové údržby mezi Městem Staňkov a Geo Data s.r.o.
9) koupi pozemku st. 275, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří o celkové
výměře 218 m2, součástí pozemku je rodinný dům č. p. 274 a pozemek parc. č.
105/4, druh pozemku zahrada, o celkové výměře 737 m2, které se nacházejí
v katastrálním území Staňkov-ves, město Staňkov, okres Domažlice za cenu

1.600.000,- Kč od paní J.P., 312 00 Plzeň. Náklady spojené s převodem hradí
kupující.
10) prodej ideální 1/3 pozemku st. 67, součástí je RD č. p. 30, o celkové výměře
1238 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, ideální 1/3 pozemku st. 66,
součástí je RD č. p. 31, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, celkové
výměře 178 m2, ideální 1/3 parc. č. 3397, druh pozemku ostatní plocha, o
celkové výměře 446 m2, ideální 1/3 pozemku parc. č. 52/1, druh pozemku
zahrada, o celkové výměře 33 m2, vše v k. ú. Staňkov-město za cenu dle
znaleckého posudku 4.133.800,- Kč a 2.771.900,- Kč, celkem 6.905.700,- Kč
panu D.V.G., 286 01 Čáslav a paní J.K., 345 61 Staňkov. Náklady spojené
s převodem hradí kupující.
11) Smlouvu o zajištění činnosti autorského dozoru mezi Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, p. o., Město Staňkov a Ing. Jaroslav Rojt. Předmětem smlouvy
je závazek dodavatele vykonávat pro objednatele činnosti jako autorský dozor
projektanta pro stavbu pod názvem „III/1851 Staňkov - Výtuňská“ za celkovou
cenu 79.680,- Kč bez DPH. Z toho město Staňkov zaplatí 22.310,- bez DPH.
12) Dohodu o provedení archeologického výzkumu mezi Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, p. o., Město Staňkov a Západočeské muzeum v Plzni, p. o.
Předmětem dohody je závazek provést pro stavebníka záchranný archeologický
průzkum a veškeré s tím spojené odborné práce při provádění stavebních prací
akce s názvem „III/1851 Staňkov - Výtuňská“ za celkovou cenu 14.000,- Kč bez
DPH. Z toho město Staňkov zaplatí 3.920,- bez DPH.
13) Smlouvu o zajištění činnosti technického dozoru stavebníka mezi Správa a
údržba silnic Plzeňského kraje, p. o., Město Staňkov a DOZOR inženýring s. r. o.
Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele vykonávat pro objednatele
všechny nezbytné a obvyklé inženýrské i jiné činnosti ve funkci technického
dozoru stavebníka pro stavbu pod názvem „III/1851 Staňkov - Výtuňská“ za
celkovou cenu 198.000,- Kč bez DPH. Z toho město Staňkov zaplatí 55.440,- bez
DPH.
14) Smlouvu o zajištění činnosti koordinátora BOZP mezi Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, p. o., Město Staňkov a SEASPOL Group s. r. o. Předmětem
smlouvy je závazek dodavatele vykonávat pro objednatele činnosti koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stavbu pod názvem „III/1851 Staňkov
- Výtuňská“ za celkovou cenu 60.000,- Kč bez DPH. Z toho město Staňkov
zaplatí 16.800,- bez DPH.
15) Smlouvu o dílo – stavební práce mezi Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.
o., Město Staňkov a Silnice Horšovský Týn a. s. Předmětem smlouvy je
zhotovení stavby „III/1851 Staňkov - Výtuňská“ za celkovou cenu 11.650.000,Kč bez DPH. Z toho město Staňkov zaplatí 2.950.000,-- bez DPH.
16) Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje mezi městem
Staňkov a Plzeňským krajem. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové finanční
dotace určené na opravu dílčího úseku mezinárodní dálkové cyklotrasy CT3 ve
výši 4.100.000,- Kč. Zároveň zastupitelstvo města schvaluje přijetí této částky do
rozpočtu města.

17) rozpočtová opatření v rozpočtu města Staňkov na rok 2020 č.1. Upravený
rozpočet po těchto změnách bude činit v příjmové části Kč 93 127 069,78 a ve
výdajové části Kč 93 611 296,47. Financování bude činit Kč + 484 226,69
(změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech Kč + 14 535 306,splátky úvěrů a půjček Kč – 16 329 000,- úvěry a zápůjčka Kč + 2 277 920,69.
18) zařazení území města Staňkov do území působnosti MAS Český les, z. s., na
programové období 2021-2027.
19) podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj z dotačního titulu MMR
– Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku pro obce
s 3001 – 10000 obyvateli. Město Staňkov podá žádost o dotaci na rekonstrukci
Městského stadionu Staňkov
III.

pověřuje
1) zastupováním města na valných hromadách společností s majetkovou účastí
města následující zastupitele:
p. Mgr. Bc. Alexandra Horáka, starostu města
p. Jiřího Beka, místostarostu města

2) starostu města Mgr. Bc. Alexandra Horáka
a) k veškerým jednáním ohledně odstranění duplicitního vlastnictví u nemovitostí
zapsaných v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrální pracoviště Domažlice na LV č. 1212 pro obec Staňkov a k.ú. Staňkov město a to:
- pozemku parc. č. st. 67, o výměře 1238 m², zastavěná plocha a nádvoří, součástí
pozemku je stavba č.p. 30
- pozemku parc. č. st. 66, o výměře 178 m ², zastavěná plocha a nádvoří, součástí
pozemku je stavba č.p. 31,
- pozemku parc. č. 52/1, o výměře 33 m², zahrada
c. č. 3397, o výměře 446 m², ostatní plocha – jiná plocha
b) k veškerým jednáním ohledně uzavření kupních smluv na podíl města ve výši
id. 1/3 na výše uvedených nemovitostech
c) k podpisu příslušných právních dokumentů souvisejících s body a), a b)
souvisejících s body a), a b)
Zápis ukončen 18.08.2020

Ověřovatelé zápisu: Bc. Coufalová
p. Holoubek

Starosta Mgr. Bc. Alexandr Horák

Místostarosta: Jiří Bek

