Usnesení č. 6
z jednání zastupitelstva města, konaného dne 22. června 2011

Zastupitelstvo města

I.

jmenuje

za ověřovatele zápisu z jednání

II.

bere na vědomí
-

III.

p. ing. Pátého
p. Malíka

zpráva o činnosti rady města za období od jednání zastupitelstva města dne 27.04.2011
rozpočtová opatření v rozpočtu města r. 2011 č. 1 a 2, schválená radou města

schvaluje

a) program jednání
b) návrhovou komisi ve složení p. Strousek, p. Mgr. Hettlerová a p. MUDr. Černá

c) ověřený zápis ze zasedání zastupitelstva města dne 27.04.2011

d) změny v rozpočtu města – rozpočtová opatření č. 3 s tím, že upravený
rozpočet po těchto změnách bude činit v příjmové části 41.918.700,- Kč a ve
výdajové části 37.196.400,- Kč. Financování bude činit - 4.722.300,- Kč.

e) celoroční hospodaření a závěrečný účet města za rok 2010 včetně Zprávy
Krajského úřadu Plzeňského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření územně
samosprávného celku Staňkov za rok 2010 s výhradou nedostatků, uvedených ve
zprávě a
konstatuje,
že trvá na svém usnesení ze dne 13.12.2010, kterým byly neuvolněným
zastupitelům přiznány odměny s účinností od 07.11.2010, neboť zastupitelé se
ujímají funkce složením slibu zastupitele, ke kterému došlo právě dne
07.11.2010.

f) po předchozím zaslání poptávky 4 bankovním ústavům (schváleno RM dne
10.03.2011 č. usnesení 69) na zpracování nabídky financování akce „Zdravotní
středisko Staňkov-stavební úpravy a přístavba“ a po vyhodnocení nabídek,
uzavření úvěrových smluv na financování výše uvedené stavby s Komerční
bankou a.s., Obchodním centrem Plzeň:
1. na překlenovací úvěr na dotaci z ROP, s pohyblivou úrokovou sazbou 1 M
PRIBOR + 1,2 % p.a., s dobou splatnosti 2,5 roku, na částku 26.400.000,- Kč
2. na dlouhodobý investiční úvěr na DPH a spoluúčast města, s pohyblivou
úrokovou sazbou 1 M PRIBOR + 1,5% p.a., s dobou splatnosti 15 let, na
částku 7.925.000,- Kč

g) přijetí kontokorentního úvěru na 1 rok, s pohyblivou úrokovou sazbou 1 M
PRIBOR + 1,2 % p.a., na částku 1.000.000,- Kč

h) koupi pozemku parc. č. 2784/2, k.ú. Staňkov-město, o výměře 236 m2, orná půda
od Adib Ghali, Suchý Vršek 2118/8, Praha 4.
Cena za 1 m2 – 105,- Kč.
Cena celkem 24.780,-Kč
Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
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