Usnesení
z 25. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného dne 25.8.2008
Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov:
č. 870/08
VOLÍ za ověřovatele zápisu D. Novotnou a R. Smejkala, za předsedu návrhové komise L. Vébra a za členy oba
ověřovatele zápisu.
č. 871/08
SCHVALUJE předložený program jednání 25. zasedání ZM Velký Šenov s doplněním bodů uvedených v zápisu.
č. 872/08
SCHVALUJE zápis/usnesení z 24. zasedání ZM V.Šenov konaného dne 4.8.2008.
č. 873/08
BERE NA VĚDOMÍ zprávu a informace Policie ČR – OO V. Šenov o bezpečnostní situaci za 1. pololetí 2008.
č. 874/08
SCHVALUJE realizaci akce „Stavební úpravy objektu Městského úřadu ve Velkém Šenově “ z důvodu přidělení
dotačních prostředků Ministerstvem financí ČR (program reprodukce majetku obcí) za celkovou předpokládanou
cenu ve výši 903 tis. Kč.
č. 875/08
SCHVALUJE podání žádosti včetně investičního záměru pro poskytnutí finanční účelové podpory ve výši 400
tis. Kč ze státního rozpočtu 2008 ( program reprodukce majetku ) příslušnému odboru Ministerstva financí ČR
(financování územních rozpočtů) na realizaci akce „Stavební úpravy objektu Městského úřadu ve Velkém
Šenově“.
č. 876/08
SCHVALUJE na základě rozboru podaných nabídek uzavřít Smlouvu o dílo s firmou RAPES – Petr Sladkovský,
Šluknovská 445, 407 78 Velký Šenov , IČ 48263893 , na realizaci topenářských prací v rámci akce „ Stavební
úpravy objektu Městského úřadu ve Velkém Šenově – úprava systému vytápění “ v rozsahu dle vítězné podané
cenové nabídky za smluvní cenu ve výši 346.111,50 Kč včetně DPH.
č. 877/08
SCHVALUJE na základě rozboru podaných nabídek uzavřít Smlouvu o dílo s firmou Vladimír Pidrman elektroinstalace, Vilémovská 407, 407 78 Velký Šenov , IČ 67223079 , na realizaci výměny elektroinstalace a
osvětlení v II. NP v rámci akce „ Stavební úpravy objektu Městského úřadu ve Velkém Šenově – úprava
elektroinstalace a osvětlení v II. NP“ v rozsahu dle vítězné podané cenové nabídky za smluvní cenu ve výši
196.781,- Kč.
č. 878/08
SCHVALUJE na základě rozboru podaných nabídek uzavřít Smlouvu o dílo s firmou Roman Hedvičák – malířské
práce, Mikulášovická 563, 407 78 Velký Šenov, IČ 13460251, na realizaci malířských a zednických prací v rámci
akce „ Stavební úpravy objektu Městského úřadu ve Velkém Šenově – zednické a malířské práce v II. NP “
v rozsahu dle vítězné podané cenové nabídky za smluvní cenu ve výši 130.050,- Kč.
č. 879/08
SCHVALUJE na základě rozboru podaných nabídek uzavřít Smlouvu o dílo s firmou Jiří Schiessl – podlahář ,
Jiříkov 187, 407 53 Jiříkov, IČ 15124541 , na realizaci prací v rámci akce „ Stavební úpravy objektu Městského
úřadu ve Velkém Šenově – úprava podlah v II. NP “ v rozsahu dle vítězné podané cenové nabídky za smluvní
cenu ve výši 89.048,- Kč včetně DPH.
č. 880/08
SCHVALUJE uzavřít Smlouvu o dílo s firmou Uptime s.r.o. , Tř. 9. Května 926/49 ,408 01 Rumburk , IČ
27271552, na realizaci prací v rámci akce „ Stavební úpravy objektu Městského úřadu ve Velkém Šenově –
počítačová síť“ v rozsahu dle podané cenové nabídky za smluvní cenu ve výši 140.825,- Kč včetně DPH.
č. 881/08
SCHVALUJE zřízení úplatného věcného břemene na p.p.č. 2517/30 ve věci práva chůze a jízdy ve prospěch
vlastníků pozemku p.p.č. 187/1, 187/2 v k.ú. a obci Velký Šenov, za cenu 1 Kč.
č. 882/08
SCHVALUJE záměr na změnu územního plánu na využití území pozemků 199 a části p.p.č. 815/2 v k.ú. Staré
Hraběcí z občanské vybavenosti (školní jídelna) na rodinné bydlení.

1

č. 883/08
NESCHVALUJE záměr na změnu územního plánu na využití území pozemku p.p.č. 966/18 v k.ú. Staré Hraběcí
z bez využití - biokoridor místního významu na rodinné bydlení.
č. 884/08
NESCHVALUJE záměr na změnu územního plánu na využití území pozemku p.p.č. 2116/3, 2096/2, 2111/5,
2116/2, 2123/3 v k.ú. Velký Šenov z bez využití na rodinné bydlení.
č. 885/08
NESCHVALUJE záměr na prodej bytového domu č.p. č.p. 8 Leopoldka, Velký Šenov s pozemkem st.p.č. 126,
p.p.č. 777/1, 777/3 v k.ú. Staré Hraběcí.
č. 886/08
SCHVALUJE prodej bytového domu č.p. č.p. 358 ve Velkém Šenově s pozemkem st.p.č. 210/1, zastavěná plocha,
nádvoří o výměře 784 m2, p.p.č. 507, zahrada o výměře 247 m2 v k.ú. Velký Šenov a prodej kolny související
s domem č.p. 358 paní Zdeňce Duškové bytem Velký Šenov, Šluknovská 358, dům za cenu 581057 Kč, pozemek
za cenu 20038 Kč a kolnu za cenu 13400Kč.
č. 887/08
SCHVALUJE uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 15/2008 ze dne 22.8.2008 s p. Ivo Čížkem – FITECH
Plzeň , IČO 64374777, Elišky Krásnohorské 9, 320 00 Plzeň na doplňující dovybavení hlavní a maskovací opony,
krycích šal a maskování obrazu ve víceúčelovém sálu Kulturního centra Velký Šenov dle předložené doplňující
cenové nabídky ve výši 15.000,- Kč.
č. 888/08
BERE NA VĚDOMÍ zápis FV ze dne 22.8.08 i podané informace a vysvětlení ZŠ V. Šenov.
č. 889/08
BERE NA VĚDOMÍ předložené hospodaření Města Velký Šenov za 1. pololetí 2008.
č. 890/08
BERE NA VĚDOMÍ předložené hospodaření ZŠ Velký Šenov za 1. pololetí 2008.
č. 891/08
BERE NA VĚDOMÍ předložené hospodaření MŠ Velký Šenov za 1. pololetí 2008.
č. 892/08
BERE NA VĚDOMÍ předložené hospodaření Stř. BaMH Velký Šenov za 1. pololetí 2008.
č. 893/08
BERE NA VĚDOMÍ předloženou rozpočtovou změnu Stř. BaMH týkající se státního příspěvku od ÚP na VPP.
č. 894/08
NESCHVALUJE navýšení provozního příspěvku ZŠ V. Šenov o 199 tis. Kč v r. 2008.
č. 895/08
SCHVALUJE navýšení provozního příspěvku ZŠ V. Šenov o 76 tis. Kč v r. 2008.
č. 896/08
SCHVALUJE předložené rozpočtové opatření č. 1/2008 města V. Šenov včetně doplněné změny – navýšení
provozního příspěvku ZŠ ve výši 76 tis. Kč z rezervy.
č. 897/08
SCHVALUJE zpracování pasportizace komunikací – geografické informace nadzemních prvků za cenu 9,- Kč/m
v oblastech Velký Šenov – střed, dolní Šenov a Leopoldka do maximální částky 60 tis. Kč v roce 2008.
č. 898/08
SCHVALUJE předložený program oslav 100 let města a budovy ZŠ Velký Šenov, konaných ve dnech 19. –
20.9.2008 s rozpočtem ve výši 249 tis. Kč, bez konání výstavy v KC.

Za návrhovou komisi, předseda:

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

………………………………..
Ladislav Vébr

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