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

Usnesení č. 11/2014-2018
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Staňkovice, které se konalo dne 29.03.2016 ve Staňkovicích
č.p.30, úřadovna Obecního úřadu Staňkovice od 18:00 hodin.
Zastupitelé obce Staňkovice schvalují:
1.

Program veřejného zasedání, ověřovatele zápisu a zapisovatele

Hlasy pro: 9
2.

zdržel se: 0

proti: 0

zdržel se: 0

proti: 0

zdržel se: 0

proti: 0

zdržel se: 0

Účetní závěrku za rok 2016 včetně Inventarizační zprávy a výsledku hospodaření ve schvalovacím
řízení (Rozvaha C.,III., odst.2) ve výši 1,813.223,18 Kč

Hlasy pro: 9
9.

proti: 0

Odpisový plán majetku na rok 2017

Hlasy pro: 9
8.

zdržel se: 0

Závěrečný účet Obce Staňkovice za rok 2016 Staňkovice na rok 2017

Hlasy pro: 9
7.

proti: 0

Rozpočtové opatření č.1 ke schválenému rozpočtu obce Staňkovice na rok 2017

Hlasy pro: 9
6.

zdržel se: 0

Zprávu o přijatých opatření k nápravě chyb a nedostatků, uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Staňkovice, IČ:00236446 za rok 2016

Hlasy pro: 9
5.

proti: 0

Zprávu předsedy finančního výboru o hospodaření za uplynulé období od 1.1.2017 do 28.2.2017

Hlasy pro: 9
4.

zdržel se: 0

Zprávu předsedy finančního výboru o hospodaření za uplynulé období od 1.1.2016 do 31.12.2016

Hlasy pro: 9
3.

proti: 0

proti: 0

zdržel se: 0

Prodej části pozemku v majetku Obce Staňkovice dle záměru č.j.864/2016 z usnesení 10/2014-2018,
zveřejněného 16.12.2016, k parc.č.426/1, obec Staňkovice [534412], osada Nová Ves, katastrální
území Staňkovice u Uhlířských Janovic [753611], číslo LV 10001 na základě výměry geometrickým
2
plánem č.187-15/2017 z 10.února 2017, kterým se díl a o výměře 69 m z p.č.426/1 připadne k pozemku
st.67 (LV 398), Nová Ves č.p.9, kupující, jako jediný zájemce: Ludmila Dušovská

Hlasy pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

10. Prodej části pozemku v majetku Obce Staňkovice dle záměru č.j.864/2016 z usnesení 10/2014-2018,
zveřejněného 16.12.2016, k parc.č.426/1, obec Staňkovice [534412], osada Nová Ves, katastrální
území Staňkovice u Uhlířských Janovic [753611], číslo LV 10001 na základě výměry geometrickým
2
plánem č.187-15/2017 z 10.února 2017, kterým se díl b o výměře 51 m z p.č.426/1 připadne k pozemku
st.69 (LV 90), kupující, jako jediný zájemce: Ivana Bukovanská

Hlasy pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

11. Smlouvu o spolupráci veřejných zadavatelů č. S-0574/DOP/2017, schválená usnesením Rady
Středočeského kraje č.31-06/2017RK ze dne 16.2.2017, související spolupráce Středočeského kraje a
Obce Staňkovice na akci „II/335 Uhlířské Janovice – Staňkovice, rekonstrukce vozovky a odstranění
bodové závady_PD“

Hlasy pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

12. Vítěze výběrového řízení na dodavatele pro stavbu „Skladu zahradní techniky a nářadí“, p.č.620/6, k.ú.
Staňkovice u Uhlířských Janovic, u budovy OÚ Staňkovice č.p.30, dle projektové dokumentace,
kterým se stává společnost UNIKOM, a.s., IČ: 46355821Hrnčířská 193, 284 45 Kutná Hora
a pro konstrukci krovu společnost SMOSAV: Jan Sadlik, IČ: 64172848, Vavřinec 107, PSČ: 28504

Hlasy pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

13. Vnitřní směrnici k zadávání zakázek malého rozsahu s účinností od 1.4.2017
Hlasy pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
14. Podpora zřízení nového Baby-Boxu (STATIM) v Kolíně formou daru ve výši 2.000,-Kč
Hlasy pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
15. Dar Mateřské škole Radvanice, okres Kutná Hora ve výši 20.000,-Kč dle darovací smlouvy
č.2364461602

Hlasy pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Zastupitelé obce Staňkovice berou na vědomí:
16. Činnost obecního úřadu za období od 14.12.2016 do 29.3.2017
17. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce STAŇKOVICE IČ:00236446 za rok 2016
s uvedenými výhradami

………………………………….
Jaroslav Zahradníček v.r.
starosta obce

Za zastupitelstvo obce Staňkovice ověřili:

Ing.Radek Kulhavý

Josef Rettig

