Usnesení
z 65. zasedání Rady města Velký Šenov konaného dne 22.3.2010.
Po projednání všech bodů programu byla přijata tato rozhodnutí Rady města:

I. SCHVALUJE
1. předloţený program jednání 65. zasedání RM Velký Šenov.
2. zápis/usnesení z 64. zasedání RM V. Šenov konaného 1.3.2010.
3. přidělení bytu 1+2 v 1. podlaţí, Leopoldovská, č.p. 22, Velký Šenov o výměře 55
m2+25 m2, NP (kůlna) paní .......................s tím, ţe byt bude přidělen ve stávajícím
stavu dle zák. č. 107/2006 Sb., § 687 odst. 2, nájemník si musí opravy, úpravy v bytě
provést na své náklady. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou na 1 rok,
před podpisem nájemní smlouvy bude sloţena jistina ve výši 3 násobku měsíčního
nájmu.
4. přidělení bytu 1+2 ve 2. podlaţí Leopoldovská, č.p. 22, Velký Šenov o výměře 69
m2+12 m2, NP (kůlna) panu ................................... s tím, ţe byt bude přidělen ve
stávajícím stavu dle zák. č. 107/2006 Sb., § 687 odst. 2, nájemník si musí opravy,
úpravy v bytě provést na své náklady. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou na 1 rok, před podpisem nájemní smlouvy bude sloţena jistina ve výši 3
násobku měsíčního nájmu.
5. ponechat byt 1+3 ve 2. podlaţí Leopoldovská, č.p. 22, Velký Šenov o výměře 102
m2+24 m2, NP (kůlna) neobsazený a zveřejnit nové oznámení o volném bytu.
6. přidělení bytu Mikulášovická, č.p. 561, Velký Šenov p. ..........................., Velký
Šenov s tím, ţe si musí opravy, úpravy v bytě provést na své náklady. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu určitou na 1 rok s moţností uzavření nájemní
smlouvy pro další období při plnění všech povinností nájemníka. Bude sloţena jistina
ve výši 3 násobku měsíčního nájmu předem.
7. pronájem p.p.č. 1727/1 o výměře 45 070 m2, p.p.č. 2441/1 o výměře 195 m2 a
p.p.č.1800/6 o výměře 2900 m2, vše v kat.území a obci Velký Šenov společnosti
Biopotraviny s. r.o.Velký Šenov a uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemků
č.j. 0201/2007-Pa.
8. záměr na pronájem části p.p.č.821/1 o výměře 16 m2 v kat. území Staré Hraběcí a v
obci Velký Šenov.
9. pokácení 17 ks thují na pozemku 815/1 a 815/2 v k.ú. Staré Hraběcí a v obci Velký
Šenov s náhradní výsadbou nových exemplářů na stávající místa. Pokácení a výsadbu
provede ţadatel p. ....................................................................... na své náklady do
konce roku 2010. Se ţadatelem bude sepsána dohoda o provedení činnosti.
10. pokácení stávající zeleně na pozemku p.p.č. 815/2 v k.ú. Staré Hraběcí a v obci Velký
Šenov a následnou výsadbu dle projektu v r. 2010. Kácení a úklid klestu provede
správce objektu MŠ Velký Šenov.
11. pokácení náletových dřevin (olše, lípa, bez, vrba, bříza) a dále 1 ks vrby o obvodu 142
cm ve výčetní výšce 130 cm nad zemí na pozemku p.p.č. 1777/3 v k.ú. Velký Šenov
ve vlastnictví Města Velký Šenov.
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12. pokácení lípy srdčité (Tilia cordata) č. 5 a dále ořez na hlavu u lip č. 3,4,6 o obvodech
130, 151, 130 a 147 cm ve výčetní výšce 130 cm nad zemí na pozemku p.p.č. 1762/7
v k.ú. Velký Šenov ve vlastnictví Města Velký Šenov. Odbor VaŢPM provede
inventarizaci zbývajících dřevin a navrhne celkovou rekonstrukci hřbitova rozdělenou
do etap.
13. ţádost o odstranění dřevěné kůlny u domu č.p. 28, Velký Šenov.
14. finanční příspěvek ve výši 1000,- Kč Občanskému sdruţení Babybox pro odloţené
děti – STATIM, Praha na zřízení babyboxu v Děčíně.

II. BERE NA VĚDOMÍ
1. uzavření Smlouvy o dílo s firmou Jiřinec & Chvojka, provozovna Mikulášovická 446,
40778 Velký Šenov, IČ 11440210, na realizaci akce „Zřízení pevného zdroje el.
energie u objektu Městského úřadu ve Velkém Šenově“ a navýšení smluvní ceny
schválené na 45. zasedání ZM o částku ve výši 3.599,45 Kč včetně 20%-ní sazby DPH
(navýšení o poloţku revize el. zařízení).
2. upozornění komise VaŢPM na porušování zákona o ovzduší – pálení odpadů.

III. UKLÁDÁ
1. bytové komisi přepracovat ,,Zásady na pronájem bytů ve vlastnictví Města Velký
Šenov“ s upřesněním podmínek pro pronájem bytů v DPS Velký Šenov samostatně.
Termín: 66. zasedání RM
Zodpovídá: předseda byt. komise p.M.Vyšín

IV. SOUHLASÍ
1. s výměnou oken v bytové jednotce v bytovém domě Leopoldka ,č.p. 22 Velký Šenov
a Leopoldovská, č.p. 380, Velký Šenov.
2. s pokácením náletových dřevin do průměru 15 cm na pozemku p.p.č.. 87 v k.ú.Staré
Hraběcí a v obci Velký Šenov.
3. s prořezáním dřevin na zahrádce u č.p. 80 – ................., parcela č. 821/1 v k.ú. Staré
Hraběcí a v obci Velký Šenov.
4. s umístěním maringotky Povodí Ohře s.p. po dobu opravy části Velkošenovského
potoka na p.p.č. 545, v jiţní části pozemku při místní komunikaci – dle vyznačení na
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situaci. Souhlas je časově omezen do termínu 30.6.2010 s tím, ţe Město Velký Šenov
upouští od poplatku za uţívání pozemku.
5. s umístěním maringotky Povodí Ohře s.p. na části st.p.č. 86 po dobu udrţovacích prací
na Vilémovském potoce do termínu 15.5.2010. Město Velký Šenov upouští od
poplatku za uţívání pozemku
6. s vyřazením drobného hmotného majetku z účetní evidence ZŠ Velký Šenov dle
návrhu ZŠ Velký Šenov.
7. s vedením účetnictví všech PO města Velký Šenov ve zjednodušeném rozsahu od
1.1.2010 podle ustanovení §9,odstavec 3, pís. c) zákona 563/1991 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.

V. ODKLÁDÁ
1. pokácení náletových dřevin na p.p.č. 821/10, 821/28, 821/21, 821/18, 821/17 821/19,
821/20, 821/21, 821/22 v k.ú. Staré Hraběcí a v obci Velký Šenov na podzim 2010.
Celková plocha náletu 6 600 m2.

……………………………….

………………………………

Mgr. Marcela Boháčová
starostka města

Věra Landová
místostarostka města
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