Usnesení č. 5
z jednání zastupitelstva města, konaného dne 27. dubna 2011

Zastupitelstvo města

I.

jmenuje

za ověřovatele zápisu z jednání

II.

p. Strouska
p. Kubicu

schvaluje

a) program jednání

b) návrhovou komisi ve složení p. Bártová, p. Malík, Mgr. Pavlík

c) ověřený zápis ze zasedání zastupitelstva města dne 30. března 2011
d) rozpočet města na r. 2011 s tím, že příjmová část činí 40.869.270,- Kč, výdajová
35.955.870,- Kč a financování činí - 4.913.400,- Kč (splátky úvěrů -5.250.000,Kč, změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 336.600,- Kč)
e) prodej pozemku parc.č. 973/3, k.ú. Staňkov-ves, o výměře 548 m2, zahrada,
parc. č. 976/1, k.ú. Staňkov-ves, o výměře 1129 m2, ostatní plocha a parc. č.
976/5, k.ú. Staňkov-ves, o výměře 23 m2, ostatní plocha, panu Luďkovi
Ganzwohlovi, Domažlická 82, Staňkov
Cena za 1 m2 40,- Kč
Cena celkem 68 000,- Kč
Náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující

f) Kupní smlouvu mezi Pozemkovým fondem ČR a městem Staňkov, č.
1004941130 na koupi pozemk. parcel č. 864/7, 864/8 a 867/17, všechny v k.ú.
Staňkov-ves. Kupní cena stanovena ve výši 6.740,- Kč.
Náklady na vklad vlastnického práva hradí prodávající.

III.

pověřuje
zastupováním města na valných hromadách společností s majetkovou účastí města
následující zastupitele:
p. Mgr. Bc. Alexandra Horáka, starostu města
p. Mgr. Jaroslava Šobra, místostarostu města
p. ing. Františka Pátého, předsedu fin. výboru

IV.

Zastupitelstvo města k pořízení nového územního plánu města Staňkova
a) projednalo
informace o důvodech pořízení nového územního plánu města Staňkova
b) schvaluje
v souladu s § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) pořídit nový
územní plán pro správní území města Staňkov zahrnující katastrální území
Staňkov-město, Staňkov-ves, Krchleby, Ohučov a Vránov
c) určuje
zastupitele města Jaroslava Kubicu pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování
nového územního plánu města Staňkov

V.

Zastupitelstvo města k investiční akci : Zdravotní středisko Staňkov- stavební
úpravy a přístavba
1. schvaluje
a) výsledky výběrového řízení na zakázku:
Zdravotní středisko Staňkov-stavební úpravy a přístavba – výkon technického
dozoru, řízení projektu a zastoupení investora při dokladaci čerpání prostředků
EU
1. INVESTBAU CZ s.r.o., Plzeňská 68/546, Praha 5, nabídnutá cena bez
DPH 1.889.930,-Kč
b) výsledky výběrového řízení na zakázku:
Administrátor veřejných zakázek na stavební práce akce „Zdravotní středisko
Staňkov-stavební úpravy a přístavba“
1. STAVEBNÍ PORADNA s.r.o., Průběžná 48, České Budějovice, nabídnutá
cena 150 000,- Kč bez DPH
2. pověřuje
starostu města podpisem smluv s vybranými uchazeči

VI.

bere na vědomí
činnost rady města za období od jednání zastupitelstva města dne 28.2.2011

Mgr.Bc. Alexandr Horák
starosta

Mgr. Jaroslav Šobr
místostarosta

