Usnesení
z 1. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 15.11.2006
Po projednání jednotlivých bodů schváleného programu byla přijata tato rozhodnutí ZM :
16/06
a) VOLÍ ověřovatele zápisu p. Věru Landovou.
b) VOLÍ ověřovatele zápisu p. Dášu Novotnou.
17/06
a) VOLÍ do návrhové komise za předsedu p. Lenku Holešínskou.
b) VOLÍ do návrhové komise za členy p. Věru Landovou a p. Dášu Novotnou.
18/06
SCHVALUJE předložený program jednání ZM.
19/06
SCHVALUJE zápis a usnesení z 29. zasedání ZM ze dne 11.10.2006.
20/06
SCHVALUJE zápis a usnesení z ustavujícího zasedání ZM ze dne 1.11.2006.
21/06
BERE NA VĚDOMÍ zprávu o plnění uložených úkolů ZM k 1.11.2006.
22/06
RUŠÍ úkoly č. ZM/453/03 a č. ZM /1318/06.
23/06
SCHVALUJE splnění úkolů č. ZM/728/04, č. ZM/1265/06, č. ZM/1421/06.
24/06
SCHVALUJE u úkolu č. ZM/1035/05-změnu těchto termínů :
zařazení do rozpočtu na r.2007,nabídkové řízení do 31.3.2007,realizace do 30.6.2007.
25/06
SCHVALUJE u úkolu č. ZM/1329/06 doplnění termínu na 30.6.2007.
26/06
BERE NA VĚDOMÍ zprávu o činnosti RM k 8.11.2006.
27/06
SCHVALUJE úhradu nákladů na vymalování bytových prostor na MěÚ po zatečení p. Gothovi.
28/06
SCHVALUJE záměr na prodej p.p.č. 196/1, zahrada o výměře 149 m2 a p.p.č. 196/2, zahrada o výměře 246
m2 v k.ú. Knížecí.
29/06
SCHVALUJE záměr na prodej p.p.č. 527/2, ostatní plocha o výměře 170 m2 v k.ú. Velký Šenov.
30/06
SCHVALUJE bezúplatný převod části p.p.č. 1096/4 v k.ú. Velký Šenov – vlastník Pozemkový fond ČR,
nabyvatel – Město Velký Šenov.
31/06
SCHVALUJE prodej p.p.č. 274/5, trvalý travní porost o výměře 125 m2 v k.ú. Velký Šenov panu Milanu
Veselému, bytem Velký Šenov 455 za smluvní cenu 2066 Kč.
32/06
SCHVALUJE prodej p.p.č. 1364/10, zahrada o výměře 220 m2 a p.p.č. 1364/11, zahrada o výměře 270 m2
v k.ú. Velký Šenov, panu Petru Sladkovskému, Velký Šenov, Šluknovská 445, za smluvní cenu 7703 Kč.
33/06
a) NESCHVALUJE koupi jedné ideální poloviny pozemků st.p.č. 176, zastavěná plocha a nádvoří o
celkové výměře 22 m2 s budovou bez č.p. nebo č.e., p.p.č. 118/12, trvalý travní porost o celkové výměře
4818 m2, p.p.č. 76/2, trvalý travní porost o celkové výměře 172 m2, p.p.č. 26/2, zahrada o celkové výměře
90 m2, p.p.č. 25/1, orná půda o celkové výměře 1708 m2, p.p.č. 24, trvalý travní porost o celkové výměře
392 m2 v k.ú. Staré Hraběcí, p.p.č. 441/2, ostatní komunikace o celkové výměře 11 m2 v k.ú. Knížecí, od
p. Stanislava Navrátila, bytem Sídliště 1019, Šluknov, za smluvní cenu 36065 Kč.

b) UKLÁDÁ odboru VaŽPM jednat s p. Stanislavem Navrátilem, bytem Šluknov o dalším návrhu ceny za
koupi jedné ideální poloviny pozemků st.p.č. 176, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 22 m2
s budovou bez č.p. nebo č.e., p.p.č. 118/12, trvalý travní porost o celkové výměře 4818 m2, p.p.č. 76/2,
trvalý travní porost o celkové výměře 172 m2, p.p.č. 26/2, zahrada o celkové výměře 90 m2, p.p.č. 25/1,
orná půda o celkové výměře 1708 m2, p.p.č. 24, trvalý travní porost o celkové výměře 392 m2 v k.ú. Staré
Hraběcí, p.p.č. 441/2, ostatní komunikace o celkové výměře 11 m2 v k.ú. Knížecí.
34/06
SCHVALUJE koupi p.p.č. 901/4, orná půda o výměře 1823 m2 v k.ú. Staré Hraběcí od p. Jiřího Vojáčka,
Velký Šenov, Malý Šenov 1, za smluvní cenu 30499 Kč, do vlastnictví Města Velký Šenov.
35/06
SCHVALUJE prodej p.p.č. 911, orná půda o výměře 820 m2, p.p.č. 912/1, orná půda o výměře 296 m2 a
p.p.č. 912/2, orná půda o výměře 1167 m2 v k.ú. Staré Hraběcí panu Jiřímu Vojáčkovi, Velký Šenov, Malý
Šenov 1, za smluvní cenu 36368 Kč.
36/06
SCHVALUJE prodej pozemků dle GP č. 464-132/2005 ze dne 24.11.2005 p.p.č. 2865/40, vodní plocha o
výměře 157 m2, p.p.č. 2865/41, vodní plocha o výměře 26 m2, p.p.č. 2865/44, vodní plocha o výměře 54
m2, p.p.č. 2865/51, vodní plocha o výměře 32 m2, p.p.č. 2865/55, vodní plocha o výměře 7 m2, p.p.č.
2865/56, vodní plocha o výměře 37 m2, p.p.č. 2865/58, vodní plocha o výměře 8 m2, p.p.č. 2865/59, vodní
plocha o výměře 13 m2, p.p.č. 2865/60, vodní plocha o výměře 103 m2 vše v k.ú. Velký Šenov,
z vlastnictví Města Velký Šenov, do vlastnictví Povodí Ohře st.p. Chomutov, za smluvní cenu 6620 Kč.
37/06
SCHVALUJE koupi pozemku dle GP č. 464-132/2005 ze dne 24.11.2005 p.p.č. 2865/38, ostatní plocha o
výměře 23 m2, p.p.č. 2865/39, ostatní plocha o výměře 51 m2, p.p.č. 2865/50, ostatní plocha o výměře 26
m2, p.p.č. 2865/52, ostatní plocha o výměře 14 m2, p.p.č. 2865/54, ostatní plocha o výměře 11 m2, v k.ú.
Velký Šenov, z vlastnictví Povodí Ohře st.p. Chomutov, za smluvní cenu 880 Kč, do vlastnictví Města
Velký Šenov.
38/06
a) SOUHLASÍ se vstupem na pozemek st.p.č. 1054 v k.ú. Mikulášovice a s umístěním stavby –„Přípojka
splaškové kanalizace – Mikulášovice č.p. 843“, dle přiloženého projektu.
b) UKLÁDÁ odboru VaŽPM jednat s vlastníkem objektu k bydlení č.p. 843 na pozemku st.p.č. 1054 v k.ú.
Mikulášovice o prodeji pozemku. Termín do 2. zas. ZM.
39/06
SOUHLASÍ s výběrem vybraných uchazečů k podání nabídky, na výběrové řízení na poskytnutí služeb –
likvidace odpadu ve městě Velký Šenov, dle zák. č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek.:
AVE CZ se sídlem v Novém Boru
Ing. Vlastimil Ladýř – LADEO Česká Lípa
Marius Pedersen Liberec
TS Rumburk
TS Děčín
Remondis Česká Lípa
PRO EKO Varnsdorf
EKO Servis Varnsdorf
Severočeské sběrné suroviny Liberec.

40/06
SOUHLASÍ s navrženým způsobem hodnocení podaných nabídek uchazečů k podání nabídky, na výběrové
řízení na poskytnutí služeb – likvidace odpadu ve městě Velký Šenov, dle zák. č. 137/2006 Sb., o zadávání
veřejných zakázek.
způsob hodnocení nabídek :
- výše nabídkové ceny včetně 19 % DPH za likvidaci
……………. váha kritéria 80% ( koef. 0,8 )
- sankce ( smluvní pokuta ) za neplnění předmětu zakázky ……………. váha kritéria 20% ( koef. 0,2 )
z čehož , výše nabídkové ceny je členěna v tomto rozsahu .
1) směsný komunální odpad
Kč/t bez DPH + Kč ( DPH ) = Kč ( včetně DPH ) ….váha kritéria 60%
2) separovaný odpad
Kč/t bez DPH + Kč ( DPH ) = Kč ( včetně DPH ) ….váha kritéria 20%
3) nebezpečný odpad
Kč/t bez DPH + Kč ( DPH ) = Kč ( včetně DPH ) ….váha kritéria 10%
4) ostatní objemný odpad
Kč/t bez DPH + Kč ( DPH ) = Kč ( včetně DPH ) ….váha kritéria 10%

41/06
NESCHVALUJE pověření RM k výběru dodavatele na likvidaci odpadu města Velký Šenov.
42/06
SCHVALUJE předložený upravený jednací řád ZM Velký Šenov.
43/06
ZŘIZUJE finanční a kontrolní výbor ZM Velký Šenov.
44/06
SCHVALUJE za předsedu FV p. Milan Škripka, a za členy p. Mgr. Miluši Dibelkovou, p. Blanku
Medkovou.
45/06
SCHVALUJE za předsedu KV p. Romana Smejkala, a za členy p. Ladislava Vébra, p. Břetislava Bicana.
46/06
SCHVALUJE předložený návrh odměn pro členy ZM,RM, předsedy výborů a komisí s platností od
1.11.2006.
47/06
UKLÁDÁ předsedům FV a KV vést evidenci o účasti členů na jednáních a zpracování plánu činností
výborů na r. 2007.
48/06.
POVĚŘUJE uvolněného místostarostu města ing. Miloše Růžičku předloženými úkoly.
49/06
POTVRZUJE do Školské rady ZŠ Velký Šenov stávající zástupce zřizovatele – města Velký Šenov : B.
Bicana, G. Doušovou, I. Hoťovou.
50/06
BERE BA VĚDOMÍ předložený návrh VJ-SDH Velký Šenov na vytvoření 1 placeného místa „hasič VJ
SDH Velký Šenov“ od 1.2.2006 a usnesení RM č. 1./III./8.
51/06
SCHVALUJE prodloužení smlouvy se Zdr. záchr. službou ÚK na zajištění APP ve Velkém Šenově za
stávajících podmínek a rozsahu služeb na r. 2007.
52/06
SCHVALUJE podání žádosti na Euroregin NISA pro pořízení rolovacích vrat (4ks) v HZ a vyprošťovacího
zařízení pro VJ SDH v předpokládané ceně 900 tis. Kč a s vlastním podílem dle podmínek na poskytnutí
dotace ( 15%) hrazeného z rozpočtu města.
53/06
NESCHVALUJE nákup terénního vozidla z výprodeje ČEZ a.s. v částce cca 150 tis. Kč pro VJ-SDH Velký
Šenov.
54/06
BERE NA VĚDOMÍ informace ved. Stř. BaMH o zajištění úklidu sněhu ve městě.

Za návrhovou komisi, předseda :

…………………………
Ing. Miloš Růžička
místostarosta města

…………………………
Lenka Holešínská

…………………………
Mgr. Marcela Boháčová
starostka města

