Usnesení č. 9 z jednání zastupitelstva města Staňkov, konaného dne 12.2.2020
od 16,30 hodin

Zastupitelstvo města

I.

Jmenuje
Ověřovatele zápisu z jednání: p. Strousek, p. Špitová

II.

S ch v a l u j e

a) program jednání
b) návrhovou komisi ve složení: Bc. Coufalová, p. Holoubek, Ing. Pátý
c) ověřený zápis ze zasedání zastupitelstva města ze dne 30.12.2019

d) vzory smluv dle výběrového řízení pro efektivní veřejnou správu na dílčí plnění:
1. Smlouvu o poskytování služeb na projekt Strategické a koncepční dokumenty, dílčí
plnění – č.2 Vytvoření Generelu veřejného osvětlení ve Staňkově mezi Městem
Staňkov a Geo Data s. r. o. Cena díla je 227.843,- Kč vč. DPH
2. Smlouvu o poskytování služeb na projekt Strategické a koncepční dokumenty, dílčí
plnění – č.7 Aktualizace Plánu zimní sněhové údržby mezi Městem Staňkov a Geo
Data s. r. o. Cena díla je 88.693,- Kč vč. DPH
3. Smlouvu o poskytování služeb na projekt Strategické a koncepční dokumenty, dílčí
plnění – č.4 Rozvojový plán mobility, mezi Městem Staňkov a Ing. Lenka Macková.
Cena díla je 193.600,- Kč vč. DPH.
e) Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. j.
UZSVM/PDO/245/2020-PDOM z majetku České republiky, Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových: v k. ú. Krchleby, parc č. 176/22, o
výměře 202 m2 a 176/24, o výměře 41 m2 a parc. č. 227/23, o výměře 30 m2.
f) prodej pozemků
1. prodej pozemku parc.č. 5/3, v k. ú. Staňkov-město o celkové výměře 17 m2, který
vznikl oddělením části pozemku dle GP 857-1279/2019 vyhotoveným Ing. Vlastimilem
Žáčkem, panu Petru Škardovi, bytem 28. října 61, Staňkov, za částku 105,-Kč/m2
(1.785,- Kč). Náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující.
2. prodej pozemku parc. č. 1406, v k. ú. Vránov o celkové výměře 33 m2 panu Ladislavu
Roubalovi, bytem Vránov 4, Staňkov, za částku 105,- Kč/m2 (3.465,- Kč). Náklady
spojené s převodem pozemku hradí kupující.

3. prodej pozemku parc. č. 374 o celkové výměře 3839 m2 druh pozemku ovocný sad panu
Františku Tomanovi, bytem Krchleby 132, Staňkov. Cena stanovena dle znaleckého
posudku č. 1959-106/2019, vypracovaného p. Václavem Hradeckým, znalcem v oboru
ekonomika, odvětví CENY a ODHADY, se specializací pro odhady nemovitostí,
Jiráskova 578, 34562 Holýšov, ve výši 33.560,- Kč. Náklady spojené s převodem hradí
kupující.
g) Podání žádosti
1. podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj z dotačního titulu
MMR – Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách. Město Staňkov
podá žádost o dotaci na demolici rodinného domu č. p. 107 včetně přilehlé
kolny na pozemku par. č. st.129., ulice 28. října v k. ú. Staňkov-město.
2. podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj z dotačního titulu
MMR – Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách. Město Staňkov
podá žádost o dotaci na demolici rodinného domu č. p. 26 na pozemku par. č.
st.50., ulice Nádražní v k. ú. Staňkov-ves.
3. podání žádosti o dotaci od Plzeňského kraje z dotačního titulu PSOV PK 2020
– projekty obcí. Město Staňkov podá žádost o dotaci na dokončení stavebních
úprav č. p. 72 v Krchlebech – oprava fasády a terasy.
4. podání žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí na akci „Zahrada
ZŠ Staňkov v přírodním stylu“.
5. podání žádosti o dotaci na rekonstrukci 3 antukových kurtů – Staňkov.
6. podání žádosti o dotaci ne rekonstrukci chodníků při silnici I/ Americká ulice
ve Staňkově.
7. podání žádosti o dotaci na další úsek cyklotrasy CT3 z Ohučova k Dolní
Kamenici, navazující na Holýšov.

h) projekt následného využití revitalizovaného území po demolici objektu č. p. 107
v ulici 28. října.
i) projekt následného využití revitalizovaného území po demolici objektu č. p. 26
v Nádražní ulici.
j) prodej pozemku parc.č. 197/5 o výměře 59 m2 vlastníkovi sousedních pozemků
panu Stanislavu Macánovi bytem Čermná 2, za částku 105,-/m2,- Kč cena celkem
6.195,- Kč, náklady spojené s převodem pozemků hradí kupující

Zrušuje

III.

1. Usnesení zastupitelstva č. 4, ze dne 24.4.2019, článek II, písmeno n), bod 1.
2. Usnesení zastupitelstva č. 7, ze dne 20.11.2019, článek II, písmeno q), bod 3.

IV.

Neschvaluje
Prodej spoluvlastnického podílu pozemkové parcely p.č.3194 v k.ú Staňkov-město,
velikost podílu 1579/3168, paní Monice Hronové, Pod Makovým Vrchem 541 Holýšov,
zastoupené advokátem Mgr. Ing. Janem Lerchem, Bedřicha Smetany 2 Plzeň, z důvodu
uložení veřejně prospěšné stavby v uvedeném pozemku – zásobovací a výtlačný řad
městského vodovodu pro město Staňkov.

Ověřovatel zápisu:

p. Strousek

p. Špitová

Starosta Mgr. Bc. Alexandr Horák

Místostarosta: Jiří Bek

