Usnesení
ze 17. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného dne 5.3.2008
Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení:
č. 640/08
VOLÍ za předs. návrhové komise Mgr. M. Dibelkovou a za její členy a ověřovatele zápisu H. Čápovou a Mgr. A.
Borovku.
č. 641/08
SCHVALUJE předložený program jednání 17. zasedání ZM Velký Šenov s touto změnou: v bodě 9) „Různé,
informace“ doplnit body:
c) Zpráva VaŽPM k uloženému úkolu ZM č. 1329/06 a 593/08
d) Bezpečná cesta – zkrácená verze 2. Etapy
č. 642/08
SCHVALUJE zápis/usnesení z 16. zasedání ZM Velký Šenov ze dne 13.2.2008.
č. 643/08
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti RM Velký Šenov k 5.3.2008.
č. 644/08
SCHVALUJE prodej p.p.č. 741/1, trvalý travní porost o výměře 1547 m2 v k.ú. Velký Šenov paní Janě Šindlerové
bytem V Podhájí 240/8, Rumburk za smluvní cenu 24918,- Kč.
č. 645/08
SCHVALUJE prodej pozemku p.p.č. 1377/1, trvalý travní porost o výměře 24388 m2 v k.ú. Velký Šenov panu
Petru Sladkovskému bytem Velký Šenov, Šluknovská 445 za smluvní cenu 149840,- Kč.
č. 646/08
BERE NA VĚDOMÍ žádost o koupi domu č.p. 323 Velký Šenov manželů Karla a Evy Šťastných, Mikulášovická
323, Velký Šenov.
č. 647/08
BERE NA VĚDOMÍ žádost o koupi domu č.p. 480 ve Velkém Šenově pana Marcela Bielika, bytem Rumburská
571, Šluknov.
č. 648/08
a) SCHVALUJE záměr na prodej p.p.č. 901/3, půda o výměře 2452 m2 v k.ú. Staré Hraběcí.
b) SCHVALUJE záměr na koupi části p.p.č. 901/10 v k.ú. Staré Hraběcí.
č. 649/08
SCHVALUJE záměr na prodej pozemků p.p.č. 184, zahrada o výměře 1221 m2, p.p.č. 185, zahrada o výměře 252
m2 a části p.p.č. 2517/3 o výměře cca 100 m2 vše v k.ú. a obci Velký Šenov.
č. 650/08
SCHVALUJE záměr na prodej části p.p.č. 841/3 v k.ú. Staré Hraběcí.
č. 651/08
a) ZM schvaluje odstoupení od Smlouvy o smlouvě budoucí mezi Městem Velký Šenov a paní Ing. Šárkou
Kopáčkovou, bytem Velký Šenov, Malý Šenov 40, ve věci koupě pozemku p.p.č. 206/2, trvalý travní porost o
výměře 1146 m2 v k.ú. Velký Šenov na výstavbu rodinného domu za smluvní cenu 11056,- Kč.
b) ZM schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí mezi Městem Velký Šenov a paní Helenou Balogovou a
panem Jozefem Balogem, bytem Jeronýmova 5, Brno, ve věci koupě pozemku p.p.č. 206/2, trvalý travní porost o
výměře 1146 m2 v k.ú. Velký Šenov na výstavbu rodinného domu za smluvní cenu 11056,- Kč.
č. 652/08
ZM schvaluje záměr na úplatný převod p.p.č.375 v k.ú. Staré Hraběcí do vlastnictví města Velký Šenov.
č. 563/08
ZM schvaluje záměr na úplatný převod p.p.č.1992 v k.ú. Velký Šenov do vlastnictví města Velký Šenov.
č. 654/08
ZM schvaluje záměr na koupi pozemku p.p.č. 377/3 v k.ú.Staré Hraběcí do vlastnictví města Velký Šenov.
č. 655/08
NESHCVALUJE žádost o koupi pozemku p.p.č. 1727/6 v k.ú. Velký Šenov, za účelem zřízení zahrady, pana
Františka Odvárky.
č. 656/08
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SCHVALUJE uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení úplatného věcného břemene na částech pozemků
p.p.č. 1040 v k.ú. Staré Hraběcí a p.p.č. 2860 v k.ú. Velký Šenov ve věci uložení, užívání a údržby vodovodního a
kanalizačního řadu pro budoucí novostavby RD na p.p.č. 790/2 v k.ú. Staré Hraběcí ,vlastník - povinný Ústecký
kraj SÚS Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260/13, Dubí, Pozorka 41703, oprávněný – Město Velký
Šenov, za cenu dle přílohy ke smlouvě o smlouvě budoucí.
č. 657/08
ZM schvaluje a vydává „Opatření obecné povahy č. 1/2008“ podle § 6 odst. 5 písm. c) a d) a § 43 odst. 4 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, za použití § 43 odst. 4 a §
55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona na:
2. změnu ÚPNSÚ města Velký Šenov, který byl schválen usnesením ZM V. Šenov č. 203/1997 ze dne 22.12.1997
jejíž závazná část byla vydána OZV města V. Šenov č. 2/1998 ze dne 17.03.1998, vč. ÚP centrální zóny, které bylo
zahrnuto do usnesení č. 203/97 ze dne 22.12.1997, jehož závazná část byla vydána OZV města V. Šenov č. 1/1999
ze dne 21.06.1999 a dále upraveno 1. Změnou schválenou ZM V. Šenov usnesením č. 698/2001 ze dne 10.12.2001,
jehož závazná část byla vydána OZV města V. Šenov č. 5/2001 ze dne 10.12.2001.
č. 658/08
UKLÁDÁ Městskému úřadu zpracovat OZV města Velký Šenov o zákazu požívání alkoholických nápojů a
omamných látek ve vyhrazených místech města Velký Šenov.
Zodpovídá : Ing. Miloš Růžička, místostarosta města
Termín : do 31.5.2008
č. 659/08
BERE NA VĚDOMÍ navýšení cen stravného v MŠ Velký Šenov dle předloženého rozpisu s platností od 1.3.2008.
č. 660/08
BERE NA VĚDOMÍ zprávu o bezpečností situaci za rok 2007 předloženou Obvodním oddělením Velký Šenov
Policie ČR.
č. 661/08
SCHVALUJE splnění uložených úkolů ZM č. 1329/06 a 593/08 „prověření možnosti zkapacitnění vrtu a vodojemu
Malý Šenov, přehledu nákladů, naléhavosti a potřebnosti“.
č. 662/08
ZM ukládá odboru VaŽPM jednat ve věci „zkapacitnění vodojemu Malý Šenov“ s Lesy ČR – vlastníkem pozemku
na němž se vodojem nachází.
Zodpovídá : pověř. ved. VaŽPM Z.Hauser
Termín : do 30.9.2008
č. 663/08
SCHVALUJE uzavřít smlouvu o dílo s firmou Josef Král, dlaždičské práce, Na Hrázi 549, 407 77 Šluknov na
realizaci zkrácené verze 2.etapy akce „Bezpečná cesta“ za 322.847,- Kč s DPH.

Za návrhovou komisi, předseda : ………………………………..
Mgr. Miluše Dibelková

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

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