Obec Staňkovice, Staňkovice č.p.30, 28504 Staňkovice, pošta Uhlířské Janovice, IČ:00236446

Usnesení č. 8/2014-2018
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Staňkovice, které se konalo dne 29.6.2016 ve Smilovicích
č.p.13 od 18:00 hodin.
Zastupitelé obce Staňkovice:
1.
Schvalují:
a)

Navržený program veřejného zasedání

b)

Zprávu finančního výboru o hospodaření obce za období od 1.1.2016 do 31.05.2015

c)

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staňkovice IČ:00236446 za rok 2015 se
závěrem, že při přezkoumání hospodaření obce Staňkovice za rok 2015 podle § 2 a §3 zákona
č.420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají
závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c)

Hlasy pro: 8
Hlasy pro: 8

Hlasy pro: 8
d)

proti: 0

proti: 0

zdržel se: 0
zdržel se: 0

zdržel se: 0

Zprávu o přijmutích opatření k nápravě chyb a nedostatků, uvedených ve zprávě o přezkoumání
hospodaření obce Staňkovice, IČ:00236446

Hlasy pro: 8
e)

proti: 0

proti: 0

zdržel se: 0

Prodej stavby na základě záměru dle usnesení OZ č.7/2014-2018– typ: budova bez čísla popisného
a evidenčního, způsob využití: jiná stavba, která stojí na pozemku p.č.st.102, osada Chlum, obec
Staňkovice [534412], katastrální území Smilovice u Staňkovic [753602], číslo LV 10001 za cenu
3900,-Kč jedinému zájemci, panu Pavlu Drobkovi, Chlum č.p.25 na základě žádosti o koupi.

Hlasy pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

f)

Závěrečný účet obce Staňkovice IČ:00236446 za rok 2015 dle předloženého návrhu bez výhrad

h)

Zveřejnění záměru částí pozemku v majetku Obce Staňkovice parc.č.426/1, obec Staňkovice
[534412], osada Nová Ves, katastrální území Staňkovice u Uhlířských Janovic [753611], číslo LV
10001 dle předložených geometrických plánů, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace.

i)

Zveřejnění záměru směny částí obecního pozemku č.1001/1 o výměře 140 m2za část pozemku st.61
u budovy Chlum č.p.19 o celkové výměře 9m2 v majetku fyzické osoby z důvodu narovnání
hranice mezi těmito pozemky. Oba uvedené pozemky se nachází v osadě Chlum, obec Staňkovice,
k.ú. Smilovice u Staňkovic, dle geometrického plánu č.138-23/2016

Hlasy pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
g) Rozpočtové opatření č.2 pro úpravu Schváleného rozpočtu Obce Staňkovice na rok 2016
Hlasy pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0

j)

Hlasy pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Hlasy pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Narovnání hranice mezi obecním pozemkem č.1161/1 u č.p.13 a pozemkem st.98 u č.p.17 v majetku
fyzické osoby paní Marie Mrázkové. Oba uvedené pozemky se nachází v osadě Smilovice, obec
Staňkovice, k.ú. Smilovice u Staňkovic. Jednáním pověřují místostarostu obce Františka Makala.
Kontrolou hospodárnosti vynaložených prostředků pověřují starostu obce. Souhlasí s souvisejícími
výdaji na pořízení potřebné dokumentace a případným odkupem pozemku st.98 v ceně 25,-Kč/m2.

Hlasy pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

k)

Účetní závěrku obce Staňkovice IČ:00236446 za rok 2015, a hospodářský výsledek (Rozvaha C.,III.,
odst.2) ve schvalovacím řízení v částce 1,677.209,68 Kč dle předloženého návrhu bez výhrad

l)

Bezúplatný finanční dar 10.000,-Kč každé mateřské škole za každé z dětí občanů s trvalým
pobytem v naší obci, které tato příspěvková organizace přijme k docházce ve školním roce
2016/2017 na základě její žádosti a sdělení počtu takovýchto dětí, se souhlasem zřizovatele a po
podpisu darovací smlouvy.

Hlasy pro: 8

Hlasy pro: 8

proti: 0

proti: 0

zdržel se: 0

zdržel se: 0

m) Nabídku smluvní právní ochrany od společnosti D.A.S.Rechtsschutz AG pro obecní zastupitelstvo
Obce Staňkovice. Kontrolou obchodních podmínek a uzavřením smlouvy je zastupitelstvem
pověřen starosta obce

Hlasy pro: 8

2.

proti: 0

zdržel se: 0

Berou na vědomí:
- činnost obecního úřadu za období od 30.03. 2016 do 29.06.2016

Za zastupitelstvo obce Staňkovice ověřili:

Jaroslav Zahradníček, starosta obce
Miroslav Stoupa
Josef Rettig

