Usnesení č. 7
z jednání zastupitelstva města, konaného dne 19. září 2011

Zastupitelstvo města

I.

jmenuje

za ověřovatele zápisu z jednání

p. Bártovou
p. Holoubka

II.

bere na vědomí
a) zprávu o činnosti rady města za období od jednání zastupitelstva města dne
22.06.2011
b) rozpočtové opatření v rozpočtu města č. 4, schválené radou města

III.

schvaluje
a) program jednání
b) návrhovou komisi ve sloţení p. Mgr. Šobr, p. Konopíková a p. ing. Kucharič
c) ověřený zápis ze zasedání zastupitelstva města dne 22.06.2011
d) plnění rozpočtu města za I. pol. 2011
e) změny v rozpočtu města - rozpočtové opatření č. 5 s tím, ţe upravený rozpočet
po těchto změnách bude činit v příjmové části 43.435.770,- Kč a výdajové části
38.811.350, - Kč. Financování bude činit 4.624.420,- Kč
f) Obecně závaznou vyhlášku města Staňkov č. 3/2011 o místním poplatku za
provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené
Ministerstvem financí ČR podle jiného právního předpisu

g) Smlouvu o dílo mezi městem Staňkov a STREICHER, spol. s r.o. Plzeň, se
sídlem Štěnovice, K Lomu 426 na realizaci akce „Staňkovsko-odkanalizování
obcí na ČOV Staňkov a dokanalizování Staňkova, II. etapa odkanalizování obce
Krchleby. Cena 33 953 987,- Kč včetně DPH
h) Dohodu ke smlouvě o dílo uzavřenou mezi městem Staňkov a STREICHER,
spol. s r. o. Plzeň, se sídlem Štěnovice, K lomu 426
i) Mandátní smlouvu č. 033AS-TDI-11 na provedení inţenýrské činnosti
(technického dozoru investora) při realizaci stavby : „Staňkovsko-odkanalizování
obcí na ČOV Staňkov a dokanalizování města Staňkov, II. etapa-odkanalizování
obce Krchelby uzavřenou mezi mandantem městem Staňkov a mandatářem
INGEM inţenýrská a.s., Barrandova 366/26, Plzeň. Cena 588 000,- Kč včetně
DPH
j) prodej pozemku parc.č. 266/9, dle KN, v k.ú. Krchleby, o výměře 188 m2, orná
půda, Věře Konopíkové, Jiráskova 79, Staňkov.
Cena za 1m2 80,- Kč
Kupní cena celkem 15 040,- Kč
Náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující
k) prodej pozemku par.č.379/2, dle KN, v k.ú. Staňkov-ves, o výměře 182 m2, orná
půda a pozemku parc. č. 638/25, dle KN, v k.ú. Staňkov-ves, o výměře 357 m2 ,
p. Ing. Milanu Vladykovi, Heyrovského 32, Plzeň
Cena za 1m2 80,- Kč
Kupní cena celkem 43 120,- Kč
Náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující
l) koupi pozemku parc.č. 638/24, v k.ú. Staňkov-ves, o výměře 97 m2, orná půda,
od p. Ing. Milana Vladyky, Heyrovského 32, Plzeň
Cena za 1m2 80,- Kč
Cena celkem 7 760,- Kč
Náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující
m) dokončení prodeje pozemku parc. č. 640, dle KN, o výměře 25 m2, zastavěná
plocha a nádvoří, zbořeniště a parcela parc.č. 1080/2, dle KN, o výměře 270 m2,
zahrada, obě v k.ú. Staňkov-ves, p. Bohuslavu Šlehoferovi, Příčná 132, Staňkov.
Kupní cena 25.612,-Kč byla uhrazena dle Smlouvy o smlouvě budoucí, ze dne
20.3.1998 téhoţ dne, tj. 20.3.1998.
Náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující

n) Smlouvu o bezúplatném převodu pozemků z majetku Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Staňkov. Seznam pozemků
uveden v příloze smlouvy
o) prodej pozemku parc.č. 509/2, dle KN, v k.ú. Krchleby, o výměře 954 m2, orná
půda, manţelům Kateřině a Jaroslavu Ţákovým, Krchleby, Jiráskova 138,
Staňkov.
Cena za 1m2 80,- Kč
Cena celkem 76 320,- Kč
Náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující

IV.

zastupitelstvo města ke změně územního plánu
podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) a § 54 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění

1. projednalo
návrh na vydání změny č. 7 ÚPN SÚ Staňkov zpracovaný pořizovatelem – odborem
výstavby Městského úřadu Staňkov
2. bere na vědomí,
ţe návrh na vydání změny č. 7 ÚPN SÚ Staňkov není v rozporu s politikou územního
rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem – Zásadami územního
rozvoje, stanovisky dotčených orgánů, stanovisky Krajského úřadu Plzeňského kraje a
dále, ţe nebyly uplatněny námitky k návrhu změny č. 7 ÚPN SÚ Staňkov
3. vydává
opatření obecné povahy o změně č. 7 ÚPN SÚ Staňkov, které tvoří přílohu tohoto
usnesení
4. ukládá
pořizovateli změny ÚP SÚ Staňkov č. 7 – odboru výstavby Městského úřadu Staňkov
zajistit následně činnosti vyplývající ze správního řádu a stavebního zákona a jeho
prováděcích předpisů

Mgr.Bc. Alexandr Horák
starosta

Mgr. Jaroslav Šobr
místostarosta

