Usnesení
z 17. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 9.12.2011

Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov:

č. 471/11
ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu pan Vladimíra Pidrmana a pana Mgr. Antonína Borovku, za
předsedu návrhové komise paní Lenku Holešínskou a za členy oba ověřovatele zápisu.
č. 472/11
ZM SCHVALUJE předložený program jednání 17. zasedání ZM Velký Šenov.
č. 473/11
ZM SCHVALUJE zápis/usnesení z 16. zasedání ZM Velký Šenov konaného dne 21.11.2011.
č. 474/11
ZM BERE NA VĚDOMÍ činnost RM Velký Šenov k 9.12.2011 (36. zasedání z 21.11.2011).
č. 475/11
ZM SCHVALUJE OLH Ing. Hálkovi roční odměnu ve výši 50 % celkové roční odměny za
smluvenou činnost dle mandátní smlouvy ve výši 31 404,- Kč bez DPH za rok 2011 splatnou
k 28.2.2012.
č. 476/11
ZM BERE NA VĚDOMÍ upravený odpisový plán na myčku nádobí Jemi GS-16, předložený PO
Mateřská škola Velký Šenov ze dne 7.10.2011.
č. 477/11
ZM NESCHVALUJE Středisku BaMH Velký Šenov převod částky 500 000,- Kč z rezervního
fondu do investičního fondu.
č. 478/11
ZM BERE NA VĚDOMÍ předložená rozpočtová opatření PO Středisko BaMH Velký Šenov ze
dne 15.11.2011.
č.479/11
ZM SCHVALUJE předložená ,,Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2012 Města Velký
Šenov“ včetně přehledu plánovaných akcí na rok 2012.
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č. 480/11
ZM NESCHVALUJE realizaci stavby vodního díla „ Prodloužení kanalizace na p.p.č. 1046/1 v
k.ú. Staré Hraběcí a obci Velký Šenov v roce 2012 (v souladu s finanční situací města Velký
Šenov).
č. 481/11
ZM BERE NA VĚDOMÍ zprávu o posouzení a hodnocení nabídek včetně stanovení konečného
pořadí uchazečů na veřejné zakázky malého rozsahu „OBNOVA MOSTŮ M – 02, M – 08, M –
10, M – 19 a M – 23, POŠKOZENÝCH POVODNÍ V SRPNU 2010 NA
MÍSTNÍCH
KOMUNIKACICH PŘES VODOTEČ VELKOŠENOVSKÉHO POTOKA a VILÉMOVSKÉHO
POTOKA“.
č. 482/11
ZM SCHVALUJE na základě přijatých nabídek uchazečů, zejména nabídkových cen na realizaci
stavebních prací na obnově mostu a na základě stanoviska hodnotící komise přidělit veřejnou
zakázku malého rozsahu „OBNOVA MOSTU M - 02 VE VELKÉM ŠENOVĚ“ uchazeči –
společnosti AZ SANACE a.s., sídlem Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25033514, kde
nabídková cena za realizaci zakázky činí 857 396,24 Kč včetně DPH.
č. 483/11
ZM SCHVALUJE na základě přijatých nabídek uchazečů, zejména nabídkových cen na realizaci
stavebních prací na obnově mostu a na základě stanoviska hodnotící komise přidělit veřejnou
zakázku malého rozsahu „OBNOVA MOSTU M - 08 VE VELKÉM ŠENOVĚ“ uchazeči –
společnosti AZ SANACE a.s., sídlem Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25033514, kde
nabídková cena za realizaci zakázky činí 833 458,75 Kč včetně DPH.
č. 484/11
ZM SCHVALUJE na základě přijatých nabídek uchazečů, zejména nabídkových cen na realizaci
stavebních prací na obnově mostu a na základě stanoviska hodnotící komise přidělit veřejnou
zakázku malého rozsahu „OBNOVA MOSTU M - 10 VE VELKÉM ŠENOVĚ“ uchazeči – MPS
Mostní a pozemní stavby s.r.o., sídlem 533 32 Čepí 104, IČ: 60931736, kde nabídková cena za
realizaci zakázky činí 424 164,78 Kč včetně DPH.
č. 485/11
ZM SCHVALUJE na základě přijatých nabídek uchazečů, zejména nabídkových cen na realizaci
stavebních prací na obnově mostu a na základě stanoviska hodnotící komise přidělit veřejnou
zakázku malého rozsahu „OBNOVA MOSTU M - 19 VE VELKÉM ŠENOVĚ“ uchazeči – AZ
SANACE a.s., sídlem Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25033514, kde nabídková cena
za realizaci zakázky činí 1 303 062,40 Kč včetně DPH.
č. 486/11
ZM SCHVALUJE na základě přijatých nabídek uchazečů, zejména nabídkových cen na realizaci
stavebních prací na obnově mostu a na základě stanoviska hodnotící komise přidělit veřejnou
zakázku malého rozsahu „OBNOVA MOSTU M - 23 VE VELKÉM ŠENOVĚ“ uchazeči – MPS
Mostní a pozemní stavby s.r.o., sídlem 533 32 Čepí 104, IČ: 60931736, kde nabídková cena za
realizaci zakázky činí 499 133,82 Kč včetně DPH.
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č. 487/11
ZM POVĚŘUJE pana Vladimíra Vykoukala, starostu města Velký Šenov, uzavřít Smlouvy o dílo
s jednotlivými vítězi na obnovu mostů M – 02, M – 08, M - 10, M – 19 a M - 23 ve Velkém
Šenově.
č. 488/11
ZM BERE NA VĚDOMÍ předloženou nabídku od České spořitelny, a.s. na úvěr ve výši
6 000 000,- Kč.
č. 489/11
ZM SCHVALUJE úvěr od České spořitelny, a.s. ve výši 6 000 000,- Kč na pokrytí výdajů
spojených s akcí „ Kanalizace a vodovod Velký Šenov“, s dobou splatnosti 15 let, pohyblivá
úroková sazba, forma zajištění – rozpočtové příjmy obce a zástavní právo k běžnému účtu.
č. 490/11
ZM POVĚŘUJE pana Vladimíra Vykoukala, starostu města Velký Šenov, podepsat smlouvu o
investičním úvěru ve výši 6 000 000,- Kč od České spořitelny, a.s. , Pobočka Děčín, Pohraniční
1385/14, 405 02 Děčín.
č. 491/11
ZM SOUHLASÍ s předloženým návrhem zadání projektu „Kanalizace a vodovod Velký Šenov
II“ zpracovaného odborem VaŽP,M MěÚ Velký Šenov.
č. 492/11
ZM UKLÁDÁ odboru VaŽP,M provést výběr zpracovatele projektové dokumentace k ÚR a SP
na akci „Kanalizace a vodovod Velký Šenov II“. Výsledky zadávacího řízení předložit ke
schválení do Zastupitelstva města. Termín březnové zasedání ZM v roce 2012.
č. 493/11
ZM BERE NA VĚDOMÍ předběžnou závěrečnou zprávu o realizaci projektu „Hřiště pro sviště
aneb vše pro nejmenší“.
č. 494/11
ZM SCHVALUJE uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 8/2010 ze dne 6.9.2010 s firmou
Josef Aulický, sídlem Družinová 407 11 Děčín 31, IČ : 86830376, na realizaci projektu
„Organizace povodí v intravilánu města Velký Šenov“, kde předmětem Dodatku č. 1 je
prodloužení termínu dokončení akce do 31.5.2012.
č. 495/11
ZM POVĚŘUJE pana Vladimíra Vykoukala, starostu města Velký Šenov, uzavřít Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o dílo č. 8/2010 ze dne 6.9.2010 s firmou Josef Aulický, sídlem Družinová 95, 407 11
Děčín 31, IČ : 86830376.
č. 496/11
ZM BERE NA VĚDOMÍ informaci odboru VaŽP,M o přípravě projektu „Revitalizace veřejného
prostranství v centru města Velký Šenov „ na p.p.č. 461, 462, 474/2, vše v kat. území a obci
Velký Šenov a p.p.č. 821/1, 821/6, 821/10, 821/17, 821/18, 821/19,821/20, 821/21, 821/22
821/27 a 821/28, vše v k. ú. Staré Hraběcí o obci Velký Šenov.
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č. 497/11
ZM SCHVALUJE záměr na koupi p.p.č. 821/17 v kat. území Staré Hraběcí a obci Velký Šenov.
č. 498/11
ZM SCHVALUJE záměr na koupi p.p.č. 474/2 v kat. území a obci Velký Šenov.
č. 499/11
ZM SCHVALUJE záměr na změnu využití území p.p.č. 474/2 v kat. území a obci Velký Šenov a
p.p.č. 821/1, 821/6, 821/10, 821/17, 821/18, 821/19,821/20, 821/21, 821/22 821/27 a 821/ 28, vše
v k. ú. Staré Hraběcí o obci Velký Šenov, z využití pro bydlení v bytových domech na využití
parky a veřejná zeleň.
č. 500/11
ZM SCHVALUJE záměr na koupi pozemku ½ p.p.č. 2655 o celkové výměře 1044 m2 v k.ú. A
obci Velký Šenov do vlastnictví města.
č. 501/11
ZM SCHVALUJE záměr na koupi pozemku st.p.č. 393 o výměře 7 m2 v k.ú. A obci Velký Šenov
do vlastnictví města.
č. 502/11
ZM SCHVALUJE zřízení úplatného věcného břemene a uzavření smlouvy ve věci umístění,
zřízení a provozování el. přípojky a skříně na p.p.č. 1053, 835/1, 835/10 v k.ú. Staré Hraběcí a
obci Velký Šenov, povinný Město Velký Šenov, oprávněný ČEZ Distribuce a.s., cena 1000 Kč +
DPH.
č. 503/11
ZM SCHVALUJE záměr na zřízení úplatného věcného břemene ve věci zřízení, provozování,
údržby a oprav podzemního a nadzemního komunikačního vedení na st.p.č. 77, 80, 82, p.p.č.
106/2, 198/2, 2523, 2547, 2549, 2871/1, v k.ú. a obci Velký Šenov, oprávněný – Telefónica
Czech Republic a.s., Praha, povinný – město Velký Šenov.
č. 504/11
ZM SCHVALUJE záměr na změnu územního plánu UPNSÚ Velký Šenov na využití území p.p.č.
p.p.č. 1534/3 v k.ú. a obci Velký Šenov z bez využití na rodinné bydlení.
č. 505/11
ZM SCHVALUJE záměr na změnu územního plánu UPNSÚ Velký Šenov na využití území p.p.č.
669, 661/1 v k.ú. a obci Velký Šenov ze zahrad a luk na občanská vybavenost - dětské hřiště.
č. 506/11
ZM NESCHVALUJE prodej pozemku části p.p.č. 833/25 dle GP pozemek p.p.č. 833/29 tr. travní
porost o výměře 4820 m2 v k.ú. Staré Hraběcí a obci Velký Šenov paní P.V., Velký Šenov,
smluvní cena 96400 Kč s tím, že kupující uhradí náklady s převodem spojené.
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č. 507/11
ZM SCHVALUJE sloučení pozemků v rámci digitalizace území Staré Hraběcí, Knížecí, nahrazení
pohyblivé hranice pevnou hranicí dle návrhu Katastrálního úřadu Rumburk :
- k.ú. Staré Hraběcí a obec Velký Šenov p.p.č. 1049 o výměře 108 m2 – vlastník Město
Velký Šenov, k.ú. a obec Velký Šenov p.p.č. 2573 o výměře 126 m2 – vlastník Město
Velký Šenov – sloučení do k.ú. a obce Velký Šenov p.p.č. 2573 o výměře 234 m2 –
vlastník Město Velký Šenov.
- k.ú. Staré Hraběcí a obec Velký Šenov p.p.č. 1041/1 o výměře 562 m2 – vlastník Město
Velký Senov, k.ú. a obec Velký Šenov p.p.č. 2578/1 o výměře 177m2 – vlastník Město
Velký Šenov – sloučení do k.ú. Staré Hraběcí a obce Velký Šenov p.p.č. 1041 o výměře
739 m2 – vlastník Město Velký Šenov.

č. 508/11
ZM NESCHVALUJE záměr na zřízení úplatného věcného břemene na st.p.č. 312/1, p.p.č. 746/1
v k.ú. a obci Velký Šenov ve věci práva přístupu, vjezdu a chůze za účelem přístupu k č.p. 509
na st.p.č. 542/1 v k.ú. a obci Velký Šenov.

č. 509/11
ZM SCHVALUJE záměr na koupi části p.p.č. 527/1 o výměře 600 m2 v k.ú. a obci Velký Šenov.

č. 510/11
ZM SCHVALUJE záměr na prodej p.p.č. 835/3 v k.ú. Staré Hraběcí a obci Velký Šenov.

č. 511/11
ZM NESCHVALUJE záměr na zřízení nového sběrného dvora na st.p.č. 329/2, 326/1, 327, a
p.p.č. 681/1, 681/5, 679, 676, 678, 2613 v k.ú. a obci Velký Šenov.

č. 512/11
ZM NEBERE NA VĚDOMÍ informaci o ceně vodného a stočného ve Velkém Šenově pro rok
2012 a to vodné 25,60 Kč/m3 bez DPH (29,18 Kč/m3 včetně DPH), stočné 39,07 Kč/m3 bez
DPH (44,54 Kč/m3 včetně DPH), celkem 73,72 Kč/m3 včetně DPH.

č. 513/11
ZM projednalo rozsah rozpočtového určení daní, konkrétní plnění daňových příjmů města a
návrhy na nové rozložení rozpočtového určení daní (RUD).
ZM konstatuje, že současný systém s nedostatečným poměrem RUD v obcích především pod
10 tisíc obyvatel je kritický.
ZM proto ukládá ukládá starostovi města, aby v této věci intervenoval příslušné státní
instituce a to ve shodě s dalšími obcemi.
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č. 514/11
ZM POVĚŘUJE RM vybrat dodavatele plynu a elektrické energie na rok 2012 a podat zprávu
ZM.

Za návrhovou komisi, předseda: Lenka Holešínská ………………………………………

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

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