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RADA A ZASTUPITELSTVO MĚSTA STOCHOV

Rada města po projednání neodsouhlasila:
* pronájem části parcely p. č. 93/1 v k. ú. Čelechovice.

Rada města po projednání vybrala:
* na realizaci „Rekonstrukce kontejnerového stání v ul. Hornická
– příjezdová komunikace k areálu Soukromé MŠ, ZŠ a střední
škole Slunce Stochov, o.p.s.“ společnost Klika & Dvořák, s.r.o.,
Kladno za částku 120.926,- Kč bez DPH.

Rada města po projednání doporučuje:
* Zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 108/1
v k. ú. Honice, za podmínky uhrazení kupní ceny a uhrazení nákladů na geometrický plán včetně geometrického plánu;
* Zastupitelstvu města schválit opravu havarijního stavu hlavního
vodovodního řadu včetně vodovodních přípojek v ul. J. Dundra
a V. Ulmana, Stochov, Honice, s příspěvkem 5.000,- Kč/1 přípojku od majitelů nemovitostí;
* Zastupitelstvu města zařadit investiční akci “Oprava havarijního stavu kotelny K1“ do rozpočtu města na rok 2012.

Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města ve Stochově dne 12. září 2011
Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí:
* zprávy z jednání Rady města za období mezi 5. a 6. řádným zasedáním Zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:
* změnu programu jednání Zastupitelstva města rozšířením o bod č. 8 – územní plán – opatření obecné povahy;
* investiční dotaci v maximální výši 1,5 mil. Kč pro majitele vodovodu v k. ú. Honice – Středočeské vodárny, a.s. na akci
rekonstrukce havarijního stavu hlavního řadu v ul. V. Ulmana a J. Dundra, Stochov – Honice;
* investiční příspěvek ve výši 5 tis. Kč na jedno čp. a vodovodní přípojku na akci – rekonstrukce vodovodního řadu
v ul. J. Dundra a V. Ulmana;
* převod práv a povinností na straně budoucího kupujícího z dosavadního budoucího kupujícího pana Ing. Radovana
Keresztese, Stochov, na nové budoucí kupující manžele pana Martina Polnického, Stochov a paní Michaelu Polnickou,
Tuchlovice, jež se týká budoucí koupě bytu č. 20, jako bytové jednotky spolu s ideálním podílem na společných částech domu a dále pozemku st. p. č. 618, v rozsahu 143/2000, v domě čp. 189 J. Šípka, Stochov, a to po uplynutí 20 let od právní
moci kolaudačního rozhodnutí. Původní smlouva o budoucí koupi bytu byla uzavřena dne 1. 2. 2001 a schválena na Zastupitelstvu města Stochov dne 23. 11. 2000;
* přidělení startovacího bytu (dle schválených pravidel) v ul. Švermova 333/6, Stochov paní Janě Adamuškové, Stochov.
Pokud nebudou podmínky splněny, nedojde k přidělení bytu a byt bude přidělen náhradníkovi panu Davidu Malcovi,
Stochov;
* prodej části nemovitosti p.p. č. 108/1 k. ú. Honice, za cenu 255 Kč/m2 do vlastnictví pana Jana Skolila, Stochov,
a to za podmínky uhrazení kupní ceny a uhrazení nákladů na geometrický plán, včetně geometrického plánu;
* příjem dotace od Středočeského kraje z fondu kultury a obnovy památek v roce 2011 na investiční akci „Rekonstrukce
kaple sv. Jana Nepomuckého, Honice“, v částce 300 tis. Kč;
* příjem dotace od Středočeského kraje z fondu životního prostředí a zemědělství v roce 2011 na investiční akci
„Revitalizace návsi v Honicích“, v částce 1 140 000,- Kč;
* územní plán města Stochov - opatření obecné povahy č. 1/2011;
* převod pozemku p. č. 99/4 o výměře 4682 m2, ostatní plocha, k. ú. Vašírov formou darovací smlouvy o převodu vlastnictví mezi Janem Jirkovským, Ruda a Miroslavem Jirkovským, Lány, jako stranou darující a Městem Stochov jako stranou
obdarovanou;
* příjem investičního příspěvku ve výši 50 tis. Kč od Soukromé mateřské školy, Základní školy a Střední školy Slunce,
o.p.s., Hornická 410, Stochov, na rekonstrukci vjezdu k objektu v ul. Hornická 410, 273 03 Stochov,
* v souladu s usnesením ZM č. 8/99 příspěvek na výstavbu nového rodinného domu manželům Pavlíně a Václavu Růžičkovým, ul. Kamila Lhotáka čp. 541 ve výši 60 tis. Kč.

Zastupitelstvo města po projednání ukládá:
* starostce města Stochov uzavřít příslušnou dohodu o převodu práv a povinností, týkající se bytu č. 20, v ul. J. Šípka
čp. 189, Stochov.

Připomínáme, že úplné znění jednotlivých usnesení rady města a zastupitelstva města jsou kromě úřední desky úřadu k dispozici na webových stránkách města www.stochov.cz
(Připravil HoJ)
Informace: další zasedání Zastupitelstva města Stochov se u

