Usnesení č. 14 z jednání zastupitelstva města Staňkov, konaného dne 30.6.2021
od 16.30 hodin v sále Lidového domu Staňkov
Zastupitelstvo města
I.

Jmenuje

Ověřovatele zápisu z jednání: p. Holoubek, Bc. Konopíková
II.

S ch v a l u j e
a) program jednání
b) návrhovou komisi ve složení:
c) ověřený zápis ze zasedání zastupitelstva města ze dne 30.3.2021
d) celoroční hospodaření a závěrečný účet města za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření pro územní samosprávný celek město Staňkov za období
od 1.1. do 31.12.2020, vydané auditorskou společností ADU.CZ s.r.o., na základě
provedeného přezkoumání hospodaření v červnu 2021 se závěrem: bez výhrad a
nedostatků
e) závěrečný účet a účetní závěrku města Staňkov za r. 2020

f) smlouvu o dílo – dodatek č.3 uzavřený s firmou Mamelom s.r.o. se sídlem
Duchcovská 284, Háj u Duchcova, PSČ 41722, IČ 24834629, DIČ CZ24834629.
Tento dodatek smlouvy o dílo ze dne 28.3.2017 nemění smlouvu o dílo v žádném
bodě, vyjma bodu 5.1. kde se upravuje cena díla dle tabulky č.1(výpočet konečné
celkové ceny díla) a č.2 (seznam změnových listů)
Změnové listy snižují celkovou cenu díla o 1 076 717 kč bez DPH na částku
107.918.681,23 kč bez DPH.

g) rozpočtová opatření č.2 v rozpočtu města Staňkov na rok 2021.
Upravený rozpočet po těchto změnách bude činit v příjmové části
Kč 80 126 573,23 Kč a ve výdajové části 79 874 173,18 Kč. Financování bude
činit Kč - 252 400,05 (změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech Kč +
5 287 834,71 Kč splátky úvěrů a půjček Kč - 6 107 000,- úvěry a zápůjčka Kč 566
765,24 Kč.
h) Směny, koupě prodeje pozemků:
1) Směnu části pozemku z majetku V. G., bytem Jiráskova 263, Staňkov 345 61, část
pozemku p.č. 289/14 o výměře 225 m2, druh pozemku ostatní plocha v k.ú. Staňkovves s částí z pozemku v majetku města Staňkov parc. č. 289/15, druh pozemku ostatní
plocha, v k. ú. Staňkov-ves o stejné výměře.

2) Koupi pozemku parc. č. 207/1, druh pozemku trvalý travní porost, o celkové výměře
13.914 m2, v katastrálním území Krchleby u Staňkova od pana J.G. , bytem Baarova
397, 345 61 Staňkov a paní V. K. bytem Chrastavice 97, 344 01 Chrastavice za cenu
500,- Kč/m2, cena celkem 6.957.000,- Kč. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
3) Prodej pozemku parc. č. 1418/5, o výměře 541 m2, parc. č. 2398, o výměře 138 m2,
parc. č. 2411, o výměře 144 m2, vše druh pozemku ostatní plocha, v k. ú. Staňkovměsto panu V. J., bytem Soukenická 414, 345 61 Staňkov za dohodnutou cenu celkem
117.007,- Kč. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
4) Prodej pozemku parc. č. 227/4 v k. ú. Krchleby u Staňkova, o výměře 14.687 m2, druh
pozemku ostatní plocha, firmě RENOVUM – stavební činnost s. r. o., sídlo Plzeňská
20, 345 61 Staňkov za cenu 26 Kč/m2, cena celkem 381.862,- Kč. Náklady spojené
s převodem hradí kupující.
Zároveň zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene pro průchod a průjezd
k parc. č. 227/4 po stávající cestě v pozemku parc. č. 227/16.
5) Prodej pozemku parc. č. 1586, o výměře 29 m2, druh pozemku zahrada a pozemek
parc. č. 1590/2 o výměře 19 m2, druh pozemku ostatní plocha, který vznikl oddělením
z pozemku parc. č. 1590, druh pozemku ostatní plocha, dle GP 866-1264/2019,
vyhotovený Ing. Vlastimilem Žáčkem, vše v k. ú. Staňkov-ves manželům I. a V. S.
bytem Husova 428, 345 61 Staňkov za cenu 20,- Kč/m2. Cena celkem 960,- Kč.
Náklady spojené s převodem hradí kupující.
6) Parcelaci druhé obytné zóny v Ohučově dle geometrického plánu č. 179-1104/2021,
zpracovaným Ing. Vlastimilem Žáčkem.
7) Zastupitelstvo města souhlasí s výmazem práva zpětné koupě pro Ing. M.K, bytem
Ostrovní 1447/26, Praha 1 k pozemku par. č. 1107/8 v k. ú. Ohučov s tím, že na tomto
pozemku je zřízena výhrada zpětné koupě pro město Staňkov, z důvodu obavy prodeje
třetí osobě před započetím výstavby rodinného domu. Výhrada zpětné koupě se ruší na
žádost Ing. K. z důvodu již probíhající výstavby rodinného domu.

i) Přijetí dotací:
1) přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města Staňkov
ve výši 40.480,- Kč. Tímto projektem se doplní vybavení JSDH o obleky a
doplňky důležité při povodních.
2) přijetí finanční dotace z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj, z programu
11708 – Podpora revitalizace území na akci: „Demolice objektu rodinného
domu č. p. 26, Staňkov“ do rozpočtu města Staňkov ve výši 1.097.096,- Kč.
3) schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Státního fondu životního prostředí
ČR z výzvy NPŽP 9/2019 – 5.4.A Výsadba stromů na projekt: „Výsadba
stromů ve městě Staňkov“ do rozpočtu města Staňkov ve výši 180.500,- Kč.
V rámci tohoto projektu se vysadí stromy naproti hřbitovu a zároveň se doplní
ovocné stromy podél cyklostezky z Ohučova do Dolní Kamenice.

4) přijetí finanční dotace z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj,
z podprogramu 117D822 Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli z dotačního
titulu: 117D8220A Podpora obnovy místních komunikací na akci: „ Staňkov –
Oprava místní komunikace v ul. Nádražní“ do rozpočtu města Staňkov ve výši
5.048.882,- Kč.
Jde o úsek od křižovatky před viaduktem až k nádraží včetně obnovy dešťové
kanalizace.
5) přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje z dotačního titulu PSOV
PK 2021 – Projekty obcí na akci: „Vybudování dětského hřiště ve Vránově“ do
rozpočtu města Staňkov ve výši 300.000,- Kč.
6) přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje z dotačního titulu Č. 2
Záchrana a obnova staveb drobné architektury dotvářející kulturní krajinu 2021
na akci: „Staňkov, boží muka v k. ú. města“ do rozpočtu města Staňkov ve výši
50.000,- Kč.
Jedná se o opravu božích muk mezi Staňkovem a Ohučovem při sjezdu
k cyklostezce

j)

Obecně závaznou vyhlášku č.1/2021 o místním poplatku z pobytu

k)

dar obcím na Jižní Moravě postižených tornádem ve výši 100.000,- Kč

Starosta Mgr. Bc. Alexandr Horák

Místostarosta: Jiří Bek

