Usnesení č. 15 z jednání zastupitelstva města Staňkov, konaného dne 25.8.2021
od 16.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Staňkov
Zastupitelstvo města
I.

Jmenuje
Ověřovatele zápisu z jednání: Bc. Grmana, p. Černého

II.

S ch v a l u j e
a) program jednání
b) návrhovou komisi ve složení: Mgr. Šobr, p. Strousek, Ing. Pátý
c) ověřený zápis ze zasedání zastupitelstva města ze dne 30.6.2021
d) smlouvu o dílo mezi městem Staňkov a SUDOP Project Plzeň a. s., Plachého 35,
301 25 Plzeň. Předmětem smlouvy je provedení díla spočívající ve vypracování
projektové dokumentace včetně provedení inženýrské činnosti za účelem zajištění
a získání vyjádření dotčených orgánů, popř. dalších potřebných vyjádření a
stanovisek, která jsou nutná k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení
na stavební akci: „Rekonstrukce místní komunikace Baarova ul., Staňkov“ za
celkovou cenu 474.901,- Kč vč. DPH.
e) smlouvu o dílo mezi městem Staňkov a RENOVUM-stavební činnost s. r. o.
Předmětem smlouvy je provedení díla spočívající v demolici starého rodinného
domu č. p. 26 v ul. Nádražní se dvěma hospodářskými objekty nacházející se na
pozemku v k. ú. Staňkov-ves, parc. č. st. 50 za celkovou cenu 3.446.161,64 Kč
vč. DPH.

f) smlouvu o dílo mezi městem Staňkov a FINAL KOM s. r. o. Předmětem smlouvy
je zhotovení stavby: „Staňkov – Oprava místní komunikace v ul. Nádražní“ za
celkovou cenu 7.012.676,- Kč vč. DPH.
g) rozpočtová opatření č.3 v rozpočtu města Staňkov na rok 2021.
Upravený rozpočet po těchto změnách bude činit v příjmové části Kč 85 315
636,49 Kč a ve výdajové části 86 156 817,22 Kč. Financování bude činit Kč +
841 180,73 (změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech Kč + 5 475
714,84 Kč splátky úvěrů a půjček Kč - 6 107 000,- úvěry a zápůjčka Kč
1 472 465,89 Kč.
h) kupní smlouvu na koupi pozemku p.č. 2809 o výměře 1856 m2, druh pozemku
ostatní plocha v k.ú. Staňkov-město od České republiky – Úřadu pro zastupování

státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Domažlice, Paroubkova
228, 344 01 Domažlice za cenu 36.800,- Kč.
III.

Prohlašuje
Město Staňkov, jakožto oprávněný prohlašuje, že neuplatňuje a ani v budoucnu
uplatňovat nebude výhradu práva zpětné koupě v souvislosti se záměrem vlastníka
pozemku Terezy Coufalové, bytem Ohučov , 345 61 Staňkov darovat id. ½
pozemkové parcely č. 1107/5, zapsané v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního
úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice pro k.ú. Ohučov a obec
Staňkov svému druhovi Miroslavu Freislebenovi, bytem Rašínova, 345 61 Staňkov, a
to za účelem realizace výstavby rodinného domu na předmětné nemovitosti

Starosta Mgr. Bc. Alexandr Horák

Místostarosta: Jiří Bek

