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

Usnesení č. 13/2014-2018
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Staňkovice, které se konalo dne 13.09.2017 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
proti: 0
zdržel se: 0

2.

Zprávu předsedy finančního výboru o hospodaření za uplynulé období od 1.1.2017 do 31.08.2017
Hlasy pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0

3.

Rozpočtové opatření č.3 ke schválenému rozpočtu obce Staňkovice na rok 2017
Hlasy pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0

4.

Prodej pozemku č.426/9 o výměře 60m2, jako část z pozemku č.426/1 v majetku Obce Staňkovice, katastrální území
Staňkovice u Uhlířských Janovic, osada Nová Ves, LV 10001, vymezené dle geometrického plánu č.189-41/2017,
schváleného KÚ pro Středočeský kraj dne 18.5.2017 a dle záměru, zveřejněného od 29.června 2017 do 2.srpna 2017.
Uvedený pozemek bude prodán jedinému zájemci a to paní Markétě Kuncové, bytem Bělčická 2826/14, PSČ: 141 00
Praha 4. Podpisem kupní smlouvy a souvisejících dokumentů za Obce Staňkovice je pověřen starosta obce.
Hlasy pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0

5.

Zveřejnění záměru prodeje:
- pozemku KN č.st.96/6 o výměře 525 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří (stavba bez čp./č ev. není součástí
prodeje)
- dále pozemku KN č.st.96/3 o výměře 272 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří (stavba bez čp./č ev. není
součástí prodeje)
a dále pozemku KN č.714/7 o výměře 242 m2,duh pozemku trvalý travní porost.
Uvedené tři pozemky jsou na k.ú. Smilovice u Staňkovic [753602], osada Smilovice, v majetku Obce Staňkovice zapsané
na LV 10001.
Hlasy pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0

6.

Zastupitelstvo obce Staňkovice revokuje výrok dle usnesení č.11/2014-2018, bod 6, ze dne 29.3.2017 a schvaluje tímto
Závěrečný účet obce Staňkovice za rok 2016 s vyjádřením bez výhrad. Revokace probíhá na základě porušení §17 odst.7,
zák. č.250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, které bylo uvedeno v
Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Staňkovice IČ:00236446 za rok 2017, které se uskutečnilo 04.09.2017.
Hlasy pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0

7.

Finanční dar 10.000,-Kč každé mateřské škole za každé z dětí občanů s trvalým pobytem v naší obci, které tato příspěvková
organizace nově přijme k docházce ve školním roce 2017/2018 na základě její žádosti a sdělení počtu takovýchto dětí, se
souhlasem zřizovatele, po podpisu darovací smlouvy a s podmínkou písemného doložení, jakým způsobem byly prostředky
využity v souladu s účelem, pro jaký byla daná příspěvková organizace zřízena. V případě, že převýší celková částka na
jednu mateřskou školu výši 20.000,-Kč bude nad výše uvedený rámec možné uvolnit prostředky pouze po oboustranném
podpisu a zveřejnění veřejnoprávní smlouvy.
Hlasy pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0

8.

Smlouvu dle § 1746 odst. 2 zákona č.89/2012 Sb. o právu provést stavbu „II/335 Uhlířské Janovice – Staňkovice,
rekonstrukce vozovky a odstranění bodové závady, 1.etapa“ na cizím pozemku mezi Obcí Staňkovice a Středočeským
krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací, se zplnomocněním
na základě Usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 016-14/2014/ZK ze dne 8.12.2014. Tato smlouva se schvaluje v
plném rozsahu dle předloženého znění a týká se pozemku KN č.829/1, k.ú. Staňkovice u Uhlířských Janovic, obce
Staňkovice, zapsáno na LV 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora.
Pozemek zasahuje oblast stavby v místě křižovatky u čekárny „Staňkovice,Nová Ves,rozc.0.3“.
Hlasy pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
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9.

Dodatek č.1 ke Smlouvě o spolupráci veřejných zadavatelů číslo S-0574/DOP/2017/1 „II/335 Uhlířské Janovice –
Staňkovice, rekonstrukce vozovky a odstranění bodové závady“ mezi Obcí Staňkovice a Středočeským krajem,
zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací, dle usnesení Rady
Středočeského kraje č. 006-30/2017/RK ze dne 24.8.2017.
Hlasy pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Zastupitelé obce Staňkovice berou na vědomí:

10. Činnost obecního úřadu za období od 28.6.2017 do 13.9.2017
11. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Staňkovice IČ:00236446 za rok 2017, které se uskutečnilo 04.09.2017.
Předchozí dílčí přezkoumání vztažené k roku 2017 nebylo vykonáno. Porušení, zjištěné při uvedeném dílčím přezkoumání
je řešeno dle bodu 6 tohoto usnesení č.13/2014-2018. Nedostatky, zjištěné za předchozí roky jsou napraveny.

Jaroslav Zahradníček v.r.
starosta obce

Za zastupitelstvo obce Staňkovice ověřili:
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Lucie Janglová

Ing.Miroslav Stoupa

