Usnesení
z 3. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 26.1.2011.

Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov:
č.100/11
ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu paní Mgr. Marcelu Boháčovou a pana Mgr. Antonína
Borovku, za předsedu návrhové komise pana Miroslava Doubka a za členy oba ověřovatele
zápisu.
č.101/11
ZM SCHVALUJE předložený program jednání 3. zasedání ZM Velký Šenov doplněný o body:
10c) Smlouvy s filmovými distribučními společnostmi.
č.102/11
ZM SCHVALUJE zápis/usnesení z 2. zasedání ZM Velký Šenov konaného dne 29.12.2010.
č.103/11
ZM UKLÁDÁ místostarostce Kamile Frusové zasílat zápisy z RM i ze ZM na e-mailové adresy
všech členů ZM Velký Šenov.
č.104/11
ZM BERE NA VĚDOMÍ činnost RM Velký Šenov k 26.1.2011 (3. zasedání RM z 29.12.2010,
4. zasedání z 6.1.2011, 5. zasedání z 12.1.2011).
č.105/11
ZM UKLÁDÁ doložit na příští ZM plán kulturní a sportovní komise dle jednacího řádu.
č.106/11
ZM schvaluje záměr na bezúplatný převod pozemku p.p.č. 901/8, 901/7 v k.ú. Staré Hraběcí
a obci Velký Šenov do vlastnictví Města Velký Šenov, z vlastnictví ČR, Pozemkový fond ČR, dle
ÚPNSÚ Velký Šenov rodinné bydlení.
č.107/11
ZM neschvaluje záměr na koupi části pozemku p.p.č. 901/10, dle GP pozemek p.p.č. 901/13
o výměře 1316 m2 v k.ú. Staré Hraběcí a obci Velký Šenov do vlastnictví Města Velký Šenov,
z vlastnictví p. L. Kubičkové.
č.108/11
ZM schvaluje záměr na zřízení úplatného věcného břemene na části p.p.č. 782/2, 785/2,
1044 v k.ú. Staré Hraběcí a obci Velký Šenov ve věci zřízení, provozování, údržby a oprav
Nadzemního komunikačního vedení sdělovacího kabelu pro objekt č.p. 56, Leopoldka na
st.p.č. 124/2, povinný – Město Velký Šenov, oprávněný – Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

č. 109/11
ZM schvaluje záměr na směnu pozemků – prodej pozemku p.p.č. 2555 o výměře 155 m2
v k.ú. Velký Šenov z vlastnictví Města Velký Šenov, do vlastnictví pana H.L. a koupě pozemků
p.p.č. 354/2 o výměře 194 m2, p.p.č. 2870/4 o výměře 24 m2, p.p.č. 2870/5 o výměře 35 m2,
p.p.č. 2870/6 o výměře 41 m2 v k.ú. Velký Šenov z vlastnictví pana H.L. do vlastnictví Města
Velký Šenov.
č. 110/11
ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 835/2, trvalý travní porost o výměře 1419 m2 v k.ú.
Staré Hraběcí a obci Velký Šenov – kupující – Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební
3118/48, Ústí nad Labem, za smluvní cenu 33360 Kč, s tím, že kupující uhradí veškeré
náklady s převodem nem. spojené (kupní cena, kupní smlouva, kolek, daň z převodu).
č. 111/11
ZM schvaluje prodej pozemků části p.p.č. 1590/2, 1590/4, 1589/2, 1593/2 dle GP pozemek
p.p.č. 1598/2, zahrada o výměře 1742 m2 (díl a,b,c), 1590/4, zahrada o výměře 212 m2 (díl
d+e) v k.ú. a obci Velký Šenov panu M.K., Velký Šenov, za smluvní cenu 39080 Kč, s tím, že
kupující uhradí veškeré náklady s převodem nem. spojené.
č. 112/11
ZM neschvaluje obchodní kupní smlouvu mezi městem Velký Šenov a firmou Uniles, a.s. ,
Jiříkovská 832/16, Rumburk 408 01, jejíchž předmětem je prodej pilařské kulatiny SM III.
třídy, vláknina V. třídy, surové kmeny jehličnaté a listnaté, dále veškeré lesnické práce podle
zadání Odborným lesním hospodářem, včetně nákupu vytěženého dříví.
č. 113/11
ZM neschvaluje návrh hromadné licenční smlouvy o užití děl při promítání audiovizuálních
děl v kinech mezi městem Velký Šenov a Ochranným svazem autorským pro práva k dílům
hudebním, o.s. (dále jen „OSA“), se sídlem Československé armády 20, Praha 6, 160 56, na
rok 2011.
č. 114/11
ZM schvaluje zplnomocnění Asociace provozovatelů kin, občanské sdružení, se sídlem
Politických vězňů 445, 266 01 Beroun k zastupování a vedení jednání ve věci hromadné
licenční smlouvy o užití děl při promítání audiovizuálních děl v kinech mezi městem Velký
Šenov a Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, o.s. (dále jen „OSA“), se
sídlem Československé armády 20, Praha 6, 160 56, jejíchž předmětem je navýšení odměny
na rok 2011 o 100% na 1% hrubých příjmů kina.
č. 115/11
ZM pověřuje starostu města Velký Šenov pana Vladimíra Vykoukala podepsáním plné moci
mezi městem Velký Šenov a Asociací provozovatelů kin, občanského sdružení, se sídlem
Politických vězňů 445, 266 01 Beroun k zastupování a vedení jednání ve věci hromadné
licenční smlouvy o užití děl při promítání audiovizuálních děl v kinech mezi městem Velký
Šenov a Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, o.s. (dále jen „OSA“), se
sídlem Československé armády 20, Praha 6, 160 56, jejíchž předmětem je navýšení odměny
na rok 2011 o 100% na 1% hrubých příjmů kina.

č. 116/11
ZM neschvaluje návrh firmy AVE komunální služby s.r.o. Pražská 1321/38a, Praha 10, 102 00
a trvá na vážení všech odpadů (vyjma pytlového sběru separovaného odpadu) v areálu firmy
Železárny Velký Šenov s.r.o., Vilémovská 275, 407 78 Velký Šenov z důvodu dosažitelnosti
váhy pro namátkovou kontrolu úředníkem MěÚ Velký Šenov, tak jak je uvedeno ve smlouvě
o dílo ze dne 31.12.2010 čl. 4.5.
č.117/11
ZM schvaluje záměr na prodej části kanalizační stoky ,, A ´´ ( od místa vyústění na ČOV
Vilémov k místu zaústění přivaděče z obce Lipová na kanalizační stoku ).
č. 118/11
ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 3 / 2010 města Velký Šenov v předloženém znění.
č.119/11
ZM bere na vědomí rozpočtová opatření Stř. BaMH Velký Šenov v předloženém znění.
č.120/11
ZM SCHVALUJE podání žádosti o dotaci z MMR na dětské hřiště u Mateřské školy Velký
Šenov.

č.121/11
ZM SCHVALUJE podání žádosti o dotaci k ČEZ na dětské hřiště u Městského úřadu Velký
Šenov v parku.

č.122/11
ZM POVĚŘUJE RM schvalováním smluv s filmovými distribučními společnostmi.

Za návrhovou komisi předseda Miroslav Doubek

………………………………………..
Vladimír Vykoukal
starosta města

…………………………………………

………………………………………..
Kamila Frusová
místostarostka města

