Usnesení č. 16 z jednání zastupitelstva města Staňkov, konaného dne
29.11.2021 od 16.30 hodin v Lidovém domě ve Staňkově

Zastupitelstvo města

I.

Jmenuje
Ověřovatele zápisu z jednání: p. Bek, Bc. Dokulilová

II.

S ch v a l u j e
a) program jednání
b) návrhovou komisi ve složení: p. Strousek, p. Černá, p. Holoubek
c) ověřený zápis ze zasedání zastupitelstva města ze dne 25.8.2021
d) rozpočtové opatření č.7 v rozpočtu města Staňkov na rok 2021. Upravený rozpočet
po těchto změnách bude činit v příjmové části Kč 90.779.616,03 a ve výdajové části
91.620.796,76. Financování bude činit Kč +841.180,73 (změna stavu krátkodobých
prostředků na bank. účtech Kč + 5.475.714,84 splátky úvěrů a půjček Kč –
6.107.000,-, úvěry a zápůjčka Kč + 1.472.465,89).
e) rozpočtové provizorium města Staňkov na rok 2022
f) smlouvu o dílo mezi městem Staňkov a MSP, projektová kancelář s. r. o., nám.
Republiky 59, 346 01 Horšovský Týn. Předmětem smlouvy je provedení prací a
výkonů spojených s vypracováním Díla a jeho Fází, tedy dokumentace pro územní
řízení (DÚR) a stavební řízení v podrobnosti prováděcí dokumentace (DSP/PDPS)
pro akci: „Obytná zóna Krchleby – K Zelenému háji“ za celkovou cenu pro DÚR
263.780,- Kč vč. DPH a pro DSP/PDPS 266.200,- Kč vč. DPH.
g) smlouvu o dílo mezi městem Staňkov a MSP, projektová kancelář s. r. o., nám.
Republiky 59, 346 01 Horšovský Týn. Předmětem smlouvy je provedení prací a
výkonů spojených s vypracováním Díla a jeho Fází, tedy dokumentace pro územní
řízení (DÚR) a stavební řízení v podrobnosti prováděcí dokumentace (DSP/PDPS)
pro akci: „Obytná zóna Krchleby – Družstevní“ za celkovou cenu pro DÚR
375.100,- Kč vč. DPH a pro DSP/PDPS 300.080,- Kč vč. DPH.
h) smlouvu o dílo mezi městem Staňkov a MSP, projektová kancelář s. r. o., nám.
Republiky 59, 346 01 Horšovský Týn. Předmětem smlouvy je provedení prací a
výkonů spojených s vypracováním Díla a jeho Fází, tedy dokumentace pro vydání

společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (DURSP) pro akci:
„Dostavba náměstí - Bytový dům s provozovnami Staňkov“ za celkovou cenu
960.740,- Kč vč. DPH.
i) smlouvu o dílo mezi městem Staňkov a RENOVUM-stavební činnost s. r. o.
Předmětem smlouvy je provedení díla spočívající ve stavebních pracích na
Městském úřadě ve Staňkově na akci: „Vybudování bezbariérového přístupu do
budovy Městského úřadu ve Staňkově-dokončení“ za celkovou cenu 349.189,- Kč
vč. DPH.
j) smlouvu o dílo mezi městem Staňkov a Výtahy VOTO s. r. o. Předmětem smlouvy
je dodávka a montáž technologie výtahu na stavbě: „Vybudování bezbariérového
přístupu do budovy Městského úřadu ve Staňkově - dokončení“ za celkovou cenu
982.520,- Kč vč. DPH.
k) smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. 42182021 mezi městem Staňkov a
Plzeňským krajem na poskytnutí dotace ve výši 400.000,- Kč na akci: „Vybudování
bezbariérového přístupu do budovy městského úřadu Staňkov – dokončení“.
Celkové náklady akce jsou 1.331.709,- Kč.
l) OZV č.2/2021 obecní systém odpadového hospodářství
m) OZV č.3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství,
n) OZV č.4/2021 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se
reguluje užívání zábavné pyrotechniky.
o) prodej pozemku parc. č. 1782/10 o výměře 632 m2 v k. ú. Staňkov-město, druh
pozemku ovocný sad vzniklý oddělením z pozemku parc. č. 1782/4, druh pozemku
ovocný sad v k. ú. Staňkov-město dle GP 909-73/2021 zpracovaný Ing. Janem
Bublou firmě MAGU Bohemia s. r. o., Plzeňská 117, 345 61 Staňkov za cenu 130,Kč/m2 + DPH 21%, cena celkem 99.414,- Kč. Náklady spojené s převodem hradí
kupující.
p) prodej pozemku parc.č. 2522 o výměře 1.977 m2 v k. ú. Staňkov-město, druh
pozemku ostatní plocha panu Janu Smazalovi, bytem Holýšov za cenu 500,- Kč/m2,
cena celkem 988.500,- Kč. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
q) prodej pozemku parc.č. 3235 o výměře 1.408 m2, v k. ú. Staňkov-město, druh
pozemku ostatní plocha panu Miroslavu Heregovi, Staňkov za cenu 75,- Kč/m2,
cena celkem: 105.600,- Kč. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
r) prodej pozemku parc.č. 207/10 o výměře 104 m2 v k. ú. Krchleby u Staňkova, druh
pozemku trvalý travní porost vzniklý oddělením z pozemku 207/6 v k. ú. Krchleby u
Staňkova, druh pozemku trvalý travní porost dle GP 325-1144/2021 zpracovaný
Ing. Vlastimilem Žáčkem paní Martině Procházkové, Hradec Králové za cenu 105,Kč/m2, cena celkem 10.920,- Kč. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
Zároveň požaduje město Staňkov zřízení věcného břemene k pozemku parc. č.
207/4 z důvodu udržování městské studny.

s) Prodej pozemku parc.č. 466 o výměře 9.426,- m2 v k. ú. Krchleby u Staňkova, druh
pozemku trvalý travní porost panu Petru Macháčkovi, Stod za cenu 26,- Kč/m2 +
21% DPH, cena celkem 296.542,- Kč. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
t) koupi pozemku parc.č. 297/1 o výměře 201 m2 a parc. č. 297/5 o výměře 29 m2 v k.
ú. Staňkov-ves, druh pozemku ostatní plocha od paní Marie Jaklové, Staňkov za
cenu 30,- Kč/m2, cena celkem 6.900,- Kč. Náklady spojené s převodem hradí
kupující.
u) 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 Bártové, Holýšov, za částku 150,- Kč/m2, cena
celkem 78.150,- Kč. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
v) bezúplatný převod pozemků do majetku města Staňkov z majetku Plzeňského kraje
parc.č. 1055/17 o výměře 29 m2, 1055/18 o výměře 17 m2, 1055/20 o výměře 156
m2, 1055/21 o výměře 108 m2, 1055/22 o výměře 121 m2, 1055/23 o výměře 161
m2, 1055/24 o výměře 6 m2, 1055/25 o výměře 126 m2, 1055/26 o výměře 1 m2,
1055/27 o výměře 68 m2, 1055/28 o výměře 10 m2, 1055/29 o výměře 121 m2,
1055/30 o výměře 37 m2, 1055/31 o výměře 117 m2, 1055/32 o výměře 7 m2,
1055/33 o výměře 116 m2 vše v k. ú. Staňkov-ves, druh pozemku ostatní plocha a
dále bezúplatný převod pozemku parc č. 199/1 o výměře 548 m2, 199/2 o výměře 28
m2, 199/3 o výměře 28 m2, 199/4 o výměře 48 m2, 199/5 o výměře 265 m2, 199/6 o
výměře 531 m2, 267/4 o výměře 133 m2, 507/2 o výměře 40 m2 vše v k. ú. Krchleby
u Staňkova, druh pozemku ostatní plocha.
w) bezúplatný převod pozemků z majetku města Staňkov do majetku Plzeňského kraje
parc.č. 227/23 o výměře 238 m2 a 267/24 o výměře 45 m2, vše v k. ú. Krchleby u
Staňkova, druh pozemku ostatní plocha a parc. č. 1055/15 o výměře 21 m2, 1055/16
o výměře 1 m2 a 1055/19 o výměře 36 m2, vše v k. ú. Staňkov-ves, druh pozemku
ostatní plocha.
x) smlouvu o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka mezi
městem Staňkov a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, p. o. na akci:
„Rekonstrukce místní komunikace Baarova ul., Staňkov“. Předmětem smlouvy je
úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci Stavby ve vztahu
k pozemkům parc.č. 1065/3, 1065/5 a 1045/1.
y) na podkladě plnění dlouhodobě mimořádně úspěšných a zvláště významných úkolů
pro výstavbu, rozvoj, bezpečnost města Staňkov a všech městských částí, zvláště
pak zvládnutí a zabezpečení opatření v souvislosti s pandemií koronaviru a nákazy
COVID-19, dle §76, zákona 128/2000 Sb., O obcích, v platném znění, mimořádnou
odměnu pro uvolněného starostu města Staňkov, Mgr. Bc. Alexandra Horáka ve
výši dvojnásobku měsíční odměny.
z) Podání žádostí o dotace
1) Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva
zemědělství na restaurování Božích muk v místních částech města Staňkov.
2) Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro
místní rozvoj z programu Podpora obcí s 3001 – 10 000 obyvateli

z podprogramu DT117d8220A - Podpora obnovy místních komunikací na
akci: „Rekonstrukce místní komunikace Baarova ul., Staňkov“.
3) Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci ze Státního fondu
dopravní infrastruktury z programu Financování opatření ke zvýšení
bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy
osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2022 na akci:
„Chodníky při silnic I/26 Americká ulice ve Staňkově“.
4) Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva průmyslu
a obchodu z programu Rekonstrukce veřejného osvětlení na rekonstrukci
veřejného osvětlení ve městě Staňkov a místních částech.
5) Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva životního
prostředí z výzvy č. 4/2021 na doplnění v zeleně v dalších místních částech
města Staňkov.
aa) přeúčtování přijatých záloh od ChVaK a.s. z roku 2002,2003 – z účtu 408 0010
(Opravy předcházejících účetních období) na účet 432 0320 ( Výsledek
hospodaření předcházejících účetních období) _ 1 000 000,00 Kč.
bb)

III.

Rozdělení příspěvků na sport
FK Staňkov

140.000,- Kč

Sokol Staňkov

150.000,- Kč

SK Krchleby 1921

20.000,- Kč

HC Staňkov

30.000,- Kč

Oddíl tenisu

10.000,- Kč

Fittness

10.000,- Kč

Volejbal

10.000,- Kč

Celkem

370.000,- Kč

Neschvaluje
prodej pozemku parc.č. 466 o výměře 9.426 m2 v k. ú. Krchleby u Staňkova, druh
pozemku trvalý travní porost firmě VNP servis s. r. o., Pod Radyní 1780, 326 00 Plzeň.
Firma nereagovala na výzvu podanou městem Staňkov datovou zprávou na nabídnutí
kupní ceny za uvedený pozemek.

IV.

Zrušuje
usnesení ze dne 30.3.2021 bod II, písmeno h)

V.

Pověřuje
radu města ke schválení rozpočtových opatření do 31.12. 2021 v těchto případech:

a) navýšení příjmů o případné přijaté dotace a jejich zapojení do výdajů na příslušném
paragrafu, čímž se zvýší celkový rozpočet na straně příjmů i výdajů
b) přesuny rozpočtových příjmů a výdajů mezi jednotlivými paragrafy, kterými nedojde ke

zvýšení rozdílu celkových příjmů a výdajů
b) v případě nenaplnění daňových příjmů, čerpat prostředky ke krytí výdajů krátkodobým
úvěrem (kontokorentem)

Ověřovatelé zápisu:

Bc. Dokulilová

p. Bek

Starosta Mgr. Bc. Alexandr Horák

Místostarosta: Jiří Bek

