Usnesení
z 38. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného dne 21.9.2009.
Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov:
č.1322/09
ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu p.Mgr.M.Dibelkovou a p.M. Škripka, za předsedu návrhové
komise J.Dědíka a za členy oba ověřovatele zápisu.
č. 1323/09
ZM SCHVALUJE předložený program jednání 38. zasedání ZM Velký Šenov s doplněním
bodů:
9 c) Informace odboru VaŽPM ze dne 18.9.2009.
10 a) Uzavření MěÚ Velký Šenov 30.9.2009.
- oznámení.
b) Žádost Obč. sdružení Babybox pro odložené děti o fin. přísp.na zřízení babyboxu.
c) Výtěžek finanční sbírky ve prospěch obce Veselé. –informace.
č. 1324/09
ZM SCHVALUJE zápis/usnesení z 37. zasedání ZM V. Šenov konaného dne 2.9.2009.
č. 1325/09
ZM BERE NA VĚDOMÍ činnost RM V. Šenov k 21.9.2009 (54. zasedání z 2.9.2009).
č.1326/09
ZM BERE NA VĚDOMÍ zprávu p. npor. Bc. Z. Podoláka o personálním obsazení a činnosti
Policie OO Velký Šenov.
č. 1327/09
ZM BERE NA VĚDOMÍ zprávu o plnění uložených úkolů k 21.9.2009.
č. 1328/09
ZM SCHVALUJE splnění uloženého úkolu ZM Velký Šenov č. 1247/09 ‚‚odstranění
dřevěné kolny‘‘.
č. 1329/09
ZM SCHVALUJE splnění uloženého úkolu ZM Velký Šenov č. 1318/09 ,, variantní řešení
včetně finanční náročnosti oplocení areálu objektu II. stupně ZŠ č. p. 440 ve Velkém Šenově
č.1330/09
ZM SCHVALUJE návrh odboru VaŽPM na oplocení areálu II. st. ZŠ Velký Šenov.
č.1331/09
ZM POVĚŘUJE RM vyhodnocením nabídkového řízení na zhotovitele oplocení areálu II.
St. ZŠ Velký Šenov.
č.1332/09
ZM RUŠÍ úkol č.1242/09 ,,vyhláška o provozování výherních hracích automatů“.
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č. 1333 /09
ZM SCHVALUJE záměr na prodej části st. p. č. 132, části p. p. č. 294, 296/1 cca o výměře
celkem 700 m2 v k. ú. a obci Velký Šenov.
č. 1334 /09
ZM SCHVALUJE záměr na prodej st.p.č. 317, zastavěná plocha, zbořeniště o výměře 122
m2, p.p.č. 669, trvalý travní porost o výměře 133 m2 v k.ú. a obci Velký Šenov.
č. 1335/09
ZM SCHVALUJE záměr na prodej p.p.č 2/3, trvalý travní porost o výměře 1474 m2 v k.ú.
Knížecí a obci Velký Šenov
č. 1336 /09
ZM NESCHVALUJE záměr na prodej pozemků st. p. č. 78 o výměře 146 m2, p. p. č. 192 o
výměře 418 m2 v k.ú. a obci Velký Šenov.
č. 1337 /09
ZM SCHVALUJE prodej p.p.č. 659, zahrada o výměře 461 m2 v k.ú. a obci Velký Šenov
paní …………………………………., za smluvní cenu 18 440,- Kč s tím, že kupující zaplatí
veškeré náklady s převodem nemovitosti spojené.
č. 1338 /09
ZM SCHVALUJE záměr na koupi pozemků p.p.č. 2870/5 o výměře 35 m2, 2870/6 o výměře
41 m2 v k.ú. a obci Velký Šenov do vlastnictví města V. Šenov.
č.1339/09
ZM BERE NA VĚDOMÍ zprávu odboru VaŽPM ve věci VŘ na zhotovitele stavby
,,Kanalizace a vodovod ve Velkém Šenově“.
č.1340/09
ZM BERE NA VĚDOMÍ zprávu o postupu založení obchodní společnosti ČOV Vilémov
a.s..
č.1341/09
ZM SCHVALUJE koupi pozemku části p.p.č. 2884/4 dle GP č. 2884/10 o výměře 2466 m2
v k.ú. a obci Velký Šenov, kupující Město Velký Šenov, prodávající Česká republika, Správa
železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha, Nové Město, 110 00, za
cenu 150 000 Kč.
č.1342/09
ZM SCHVALUJE prodej část st.p.č. 217/2 dle GP č. 540-22/2009 st.p.č. 217/5 o výměře 29
m2 a dřevěnou stavbu (kolnu) na st.p.č. 217/5 (která nespadá do evidence v KN), kolnu za
cenu 200 Kč, pozemek za cena 1 Kč (náhrada za umístěnou stavbu spl. jímky na pozemku
st.p.č. 217/3,217/4) vše v k.ú. a obci Velký Šenov s tím, že kupující zaplatí veškeré náklady
s převodem nem. spojené, GP zaplatí město Velký Šenov.
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č.1343/09
ZM SCHVALUJE odstranění dřevěné kolny na p.p.č. 777/1 v k.ú. Staré Hraběcí a obci
Velký Šenov u č.p. 8,Leopoldka .
č.1344/09
ZM UKLÁDÁ Středisku BaMH odstranit dřevěnou kolnu na p.p.č. 777/1 v k.ú. Staré
Hraběcí a obci Velký Šenov s likvidací materiálu přes sběrný dvůr.
Termín: do 30.10.2009
Zodpovídá: vedoucí StřBaMH
č.1345/09
ZM BERE NA VĚDOMÍ uzavření Městského úřadu Velký Šenov 30.9.2009 z technických
důvodů.
č.1346/09
ZM SCHVALUJE finanční částku 1000,- Kč Občanskému sdružení Babybox pro odložené
děti - Statim, Hájek 88, Praha 10 na zřízení babyboxu v Ústí nad Labem.
Hlasování 12 pro.

Za návrhovou komisi, předseda: J.Dědík

………………………………..

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

………………………………
V. Landová
místostarostka města
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