Výpis z Usnesení č. 13 z jednání zastupitelstva města Staňkov, konaného dne
30.3.2021 od 16.30 hodin v sále Lidového domu Staňkov
Zastupitelstvo města
I.

Jmenuje

Ověřovatele zápisu z jednání: Bc. Horáková, p. Bek
II.

S ch v a l u j e
a) program jednání
b) návrhovou komisi ve složení: Ing. Fejtek, Bc. Dokulilová, p. Strousek
c) ověřený zápis ze zasedání zastupitelstva města ze dne 30.11.2020

d) Smlouvu o poskytnutí účelové dotace mezi městem Staňkov a Plzeňským krajem.
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové finanční dotace určené na zajištění
dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2021 ve výši 116.165,- Kč.
e) rozpočet města Staňkov na rok 2021. Rozpočet bude činit v příjmové části
77 431 016,- Kč a ve výdajové části 76 355 016,00 Kč. Financování bude činit
-1 076 000,- Kč
f) střednědobý výhled rozpočtu města na rok 2022-2024
g) strategické dokumenty města Staňkov v rámci dotace Efektivní veřejné správy a
to: Strategický plán rozvoje města Staňkov, Generel veřejného osvětlení, Generel
zeleně, Rozvojový program mobility Staňkov – bezbariérovost veřejných staveb,
Pasport dopravního značení a autobusových zastávek a Koncepce sportu a
tělovýchovy.

h) koupi pozemku parc. č. 1671/2, o výměře 521 m2, druh pozemku trvalý travní
porost, v k. ú. Staňkov-ves, který vznikl oddělením z pozemku parc. č. 1671, trvalý
travní porost, v k. ú. Staňkov-ves, dle GP 874-1078/2020, vyhotovený Ing.
Vlastimilem Žáčkem, od paní Jany Harmáčkové, Holýšov, za částku 150,- Kč/m2,
cena celkem 78 150,- Kč. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
i) bezúplatný převod pozemku parc. č. 2005/18 v k. ú. Staňkov-město, o výměře 80
m2 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových z důvodu, že se jedná o
pozemek, na němž je umístěno těleso místní komunikace.

j) darovací smlouvu č. DAR 21/21-33120/Vt mezi městem Staňkov a Ředitelství
silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace. Předmětem smlouvy jsou
pozemky par. č. 2010/14 o výměře 1375 m2 a parc. č. 2048/29 o výměře 211 m2
v k. ú. Staňkov-město.
k) darovací smlouvu č. 3446/21 – 33210/ÚK- 26H/Bo mezi městem Staňkov a
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace. Předmětem smlouvy
je stavba původní silnice č.I/26, vyřazená ze silniční sítě silnic I. Tříd,
rozhodnutím ministerstva dopravy, umístěná na pozemcích par. č. 2010/14 o
výměře 1375 m2, parc. č. 2048/23 o výměře 871 m2, parc. č. 2048/16 o výměře
1726 m2 a parc. č. 2048/29 o výměře 211 m2 v k. ú. Staňkov-město.
l) darování pozemku mezi FK Staňkov o. s. a městem Staňkov. Do vlastnictví města
Staňkov se bezplatně převádí vlastnické právo k parcele č. st. 3355/2 o výměře
9695 m2 v k. ú. Staňkov-město, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
sportoviště a rekreační plocha, zapsáno na LV 2039.
m) smlouvu o dílo mezi městem Staňkov a WOURKOUT CLUB PARKS s. r. o.
Předmětem smlouvy je revitalizace brownfieldu uhelné sklady Staňkov –
wourkoutové hřiště za konečnou cenu 596.915,25 Kč bez DPH.
n) Smlouvu o dílo mezi městem Staňkov a RENOVUM – stavební činnost s. r. o.
Předmětem smlouvy je revitalizace brownfieldu uhelné sklady Staňkov –
odstranění staveb za konečnou cenu 2 694 160,50 Kč bez DPH.

o) smlouvu o dílo mezi městem Staňkov a Šumavské zahrady s.r.o..Předmětem
smlouvy je revitalizace brownfieldu uhelné sklady Staňkov – revitalizace za
konečnou cenu 1 998 850,- Kč bez DPH.
p) kupní smlouvu č. PZ-211194-0001 mezi městem Staňkov a firmou AGROWEST
a. s. Předmětem smlouvy je Traktor žací Kubota GZD 15 HD za cenu 380 000,Kč bez DPH. Financování proběhne ve splátkách po dobu 60 měsíců.
q) podání žádostí o dotace:
1. z Ministerstva pro místní rozvoj na technickou infrastrukturu „Bytových domů Plzeňská“
z podprogramu 117D063 Technická infrastruktura pro rok 2021.
2. dle nabídky firmy Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s. na zpracování investičních
záměrů na akci Revitalizace Laškova v hodnotě 89 600,- Kč bez DPH a na akci Povodňový
park Radbuza (revitalizace Staré řeky) v hodnotě 80 000,- Kč bez DPH.
3. o dotaci z Plzeňského kraje na dětské hřiště ve Vránově z dotačního titulu PSOV PK 2021 Projekty obcí. Rozpočet akce je 825 704,- Kč vč. DPH
4. o dotaci z Národní sportovní agentury, z výzvy 12/2020 Sportovní infrastruktura – investice
do 10 mil. Kč na rekonstrukci městského stadionu Staňkova. Rozpočet akce je 4 998 303,09
Kč vč. DPH.

5. z Národní sportovní agentury, z výzvy 13/2020 Sportovní infrastruktura – investice nad 10
mil. Kč na sportovní halu. Rozpočet akce je 64 519 714,53 Kč vč. DPH.
6. o dotaci z Plzeňského kraje na restaurování Božích muk mezi Staňkovem a Ohučovem.
Celkový rozpočet akce je: 131 600,- Kč vč. DPH.
7. o dotaci z Plzeňského kraje z dotačního titulu Podpora vybudování a modernizace
sportovišť v roce 2021 na rekonstrukci antukových kurtů. Celkový rozpočet akce je: 1 776
994,- Kč vč. DPH.

III.

podporuje
výstavbu nové služby – Chráněné bydlení v Meclově

IV.

bere na vědomí
přehled splátek a zůstatků úvěrů v letech 2020-2031

Starosta Mgr. Bc. Alexandr Horák

Místostarosta: Jiří Bek

