Usnesení č. 9
z jednání zastupitelstva města, konaného dne 12. prosince 2011

Zastupitelstvo města

I.

jmenuje

za ověřovatele zápisu z jednání

II.

p. Holoubka
p. Straku

bere na vědomí
a) rozpočtové opatření v rozpočtu města č. 6 schválené radou města
b) zprávu o činnosti rady města za období od jednání zastupitelstva města dne
19.09.2011

III.

schvaluje
a) program jednání
b) návrhovou komisi ve složení Mgr. Šobr, p. Bártová, p. Černý
c) ověřený zápis z jednání zastupitelstva města dne 30.11.2011
d) změny v rozpočtu města - rozpočtové opatření č. 7 s tím, že upravený rozpočet
po těchto změnách bude činit v příjmové části 46.637.620,- Kč a výdajové části
42.185.200,- Kč. Financování bude činit – 4.452.420,- Kč
e) pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2012
f) Smlouvu mandátní č. 033AS-KBP-11 mezi městem a INGEM inženýrská, a.s., se
sídlem Plzeň, Barrandova 26 na výkon koordinátora bezpečnosti práce na akci
„Staňkovsko-odkanalizování obcí na ČOV Staňkov a dokanalizování města
Staňkov – II. etapa, odkanalizování obce Krchleby“
Celková cena včetně DPH 147.000,- Kč.

g) koupi pozemku parc.č. 367/45, v k.ú. Staňkov-ves, o výměre 221 m2,ostatní
plocha - ostatní komunikace, od paní Jany Plecité, Holýšov, PMV 480.
Cena za 1m2 105,- Kč
Kupní cena celkem 23.205,- Kč
Náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující
h) prodej pozemku parc.č.1482, v k.ú. Vránov, o výměře 109 m2, paní Mgr. Jitce
Herianové, Brněnská 1068/22, Plzeň.
Cena za 1m2 55,- Kč
Prodejní cena celkem 5.995,- Kč
Náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující
i) Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí bez omezujících podmínek,
uzavřenou mezi ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a
městem na převod pozemků v k.ú. Staňkov-ves, vedených jako ostatní plocha,
zapsaných na LV č. 60 000 (č.j.UZSVM/PDO/5328/2011-PDOM)

j) darování majetku TJ SOKOL Krchleby městu Staňkov
-stav. parc. 77/1, parc. č. 208/1-zahrada, budovy čp. 72 na stav. parc. 77/1
-budova bez čp. na stav. parc. č. 144, která je ve vlastnictví města Staňkov,
vše v k.ú. Krchleby
k) koupi pozemků p.č.120/5, výměra 263 m2, ostatní plocha - ostatní komunikace,
parc.č. 131/5, výměra 1626 m2, neplodná půda, parc.č. 1322, výměra 151 m2,
neplodná půda, parc.č. 1323, výměra 1395 m2, neplodná půda, vše v k. ú.
Staňkov-ves, od Římskokatolické farnosti Staňkov, B.Němcové 3.
Výměra celkem: 3435 m2
Cena za m2 20,-Kč
Kupní cena celkem: 68.700,-Kč,Náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující
l) OZV č.1/2012 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
na území města Staňkov a městských částí Ohučov, Krchleby, Vránov
m) jako nejvhodnější nabídku na realizaci akce „Zdravotní středisko Staňkov –
stavební úpravy a přístavba“- nabídku Sdružení „Dřevotvar-Limex CB“ se sídlem
Chýnov, Slavníkovců 455. Nabídková cena díla bez DPH 25.989.620,- Kč
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo na akci „Zdravotní středisko
Staňkov – stavební úpravy a přístavba“

IV.

neschvaluje
prodej pozemků parc. č. 1750 a 1749, oba v k.ú. Staňov-ves, p. Petru Pytlíkovi,
Plzeň, Habrmanova 7 z důvodu, že pozemky jsou určeny pro uložení inženýrských
sítí

Mgr.Bc. Alexandr Horák
starosta

Mgr. Jaroslav Šobr
místostarosta

