Usnesení
z 46. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného dne 19.4.2010.
Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov:
č.1510/10
ZM POVĚŘUJE p. R. Smejkala k podpisu usnesení z 46. zasedání ZM Velký Šenov.
č.1511/10
ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu p. Mgr. M. Dibelkovou a p. L. Vébra, za předsedu návrhové
komise p. L. Holešínskou a za členy oba ověřovatele zápisu.

č. 1512/10
ZM SCHVALUJE předloţený program jednání 46. zasedání ZM Velký Šenov s doplněním
bodů:
9. a) Nabídkové řízení na akci ,,Oprava podlahy v tělocvičně II. st.ZŠ V.Šenov.
b) Smlouva s firmou FILM EUROPE s.r.o o nájmu kopií filmů.
c) Podlicenční smlouva s f. INTERSONIC spol. s r. o. k šíření audiovizuálních děl.
d) Smlouva s firmou Ecobat s.r.o o vyuţití systému sběru a tříd. komunál. odpadu.
10. Zápis FV ze dne 15.4.2010.
11. Zápis KV z 25.3.2010.

č. 1513/10
ZM SCHVALUJE zápis/usnesení z 45. zasedání ZM V. Šenov konaného dne 24.2.2010.
č. 1514/10
ZM BERE NA VĚDOMÍ činnost RM V.Šenov k 19.4.2010 (64.RM z 1.3.2010. a 65.RM
z 22.3.2010).
č.1515/10
ZM SCHVALUJE záměr na prodej p.p.č. 504/1, zahrada o výměře 764 m2 v kat. území a
obci Velký Šenov.

č.1516/10
ZM SCHVALUJE záměr na zřízení úplatného věcného břemene na pozemcích p.p.č. 830/1,
833/8, 835/1, 986, 1023/1, 1026, 1051/1, 1053, 1060, vše v kat. území Staré Hraběcí a obci
Velký Šenov a p.p.č. 2380/2, 2381, 2416, 2652/2, 2681/1, vše v kat. území a obci Velký
Šenov ve věci uloţení,uţívání a údrţby vodovodního řadu.
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č.1517/10
ZM SCHVALUJE přechod p.p.č. 416/3, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 50m2
v kat.území a obci Velký Šenov z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Velký
Šenov.
č.1518/10
ZM SCHVALUJE přechod p.p.č. 821/37, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 253 m2
v kat. území Staré Hraběcí a obci Velký Šenov z vlastnictví České republiky do vlastnictví
města Velký Šenov.
č.1519/10
ZM SCHVALUJE záměr na bezúplatný převod p.p.č. 901/8, orná půda o výměře 2074 m2
v kat. území a obci Velký Šenov do vlastnictví města Velký Šenov.

č.1520/10
ZM SCHVALUJE)ZM schvaluje záměr na změnu územního plánu na vyuţití území
pozemku p.p.č. 52, 57, 68/18 a 354/6 v kat.území Kníţecí a obci Velký Šenov týkající se
začlenění do zastavitelného území.
č.1521/10
ZM SCHVALUJE záměr na úplatný převod p.p.č. 730/1 v kat.území a obci Velký Šenov
z vlastnictví ČR (správa PF ČR) do vlastnictví města Velký Šenov.
č.1522/10
ZM SCHVALUJE záměr na zřízení úplatného věcného břemene na pozemcích p.p.č. 2510,
2511, 2617, 2512, 746/1, 654/2, 2605, 2606, 2514/1, 2593, 2597, 1595/5, 1593/3, 1590/4,
1593/2, 1589/2, 1597/21, 2515/1, 523/1, 2648/1, 2590, 2517/1, 502/2 a st.p.č. 350, 312/1,
451, 215/1, vše v kat. území a obci Velký Šenov, p.p.č. 986, 1041/2, 1042, 770/4, 782/4,
1044, 820/1, 821/1, 1053, 1050, 807, 1046/1, 787/2 a st.p.č. 124/1, 138/2, vše v kat. území
Staré Hraběcí a obci Velký Šenov e věci strpění umístění, zřízení a provozování zařízení
distribuční soustavy v rámci stavby „ Velký Šenov – rekonstrukce NN, DTS “, vlastník –
povinný Město Velký Šenov, oprávněný ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Teplická 874/8, 405
02 Děčín 4, IČ 27232425.

č.1523/10
ZM SCHJVALUJE záměr na zřízení úplatného věcného břemene na pozemcích p.p.č. 712/2,
1033, 1030, 599/1, 557/2 v kat. území Staré Hraběcí a obci Velký Šenov ve věci strpění
umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy v rámci stavby „ Malý Šenov –
vedení NN “, vlastník – povinný Město Velký Šenov, oprávněný ČEZ Distribuce, a. s. se
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425.
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č.1524/10
ZM BERE NA VĚDOMÍ podanou informaci o omezení počtu uchazečů náhodným
výběrem provedeným losem v souladu s § 61 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění, za účasti zástupců zadavatele a zástupců uchazečů a paní notářky
v rámci výběrového řízení na zhotovitele akce „ Kanalizace a vodovod Velký Šenov “.
č.1525/10
ZM SCHVALUJE ZM schvaluje seznam uchazečů, kteří budou vyzváni k podání nabídky
v rámci výběrového řízení na zhotovitele akce „ Kanalizace a vodovod Velký Šenov “
uvedených v příloze tohoto rozhodnutí.
č.1526/10
ZM ROZHODUJE o vyloučení uchazečů, kteří nebyli vybráni na základě provedeného
výběru losem v souladu s § 61 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění, uvedených v příloze tohoto rozhodnutí.
č.1527/10
ZM SOUHLASÍ s navrţenou změnou stavebních úprav prostor městské knihovny dle
předloţené části projektové dokumentace zpracované projektantem p. Kašpárkem.

č.1528/10
ZM POVĚŘUJE RM Velký Šenov k vyhodnocení podaných nabídek a výběru zhotovitele
pro realizaci konstrukce nové podlahy – palubovky v tělocvičně II. stupně ZŠ ve Velkém
Šenově v rámci akce „Obnova podlahy a obloţení tělocvičny objektu II. stupně Základní
školy ve Velkém Šenově č.p. 440“
č.1529/10
ZM SCHVALUJE uzavření Rámcové smlouvy o nájmu kopií filmů a rámcové smlouvy
podlicenční mezi Městem Velký Šenov a firmou FILM EUROPE s.r.o., Praha-4,Krč,
Branická 1950/209,140 00.
č.1530/10
ZM SCHVALUJE uzavření Podlicenční smlouvy k šíření audiovizuálních děl a obdobných
zařízeních mezi Městem Velký Šenov a firmou INTERSONIC spol. s r.o. organizační sloţka
se sídlem Břeclav, T. G. Masaryka 13. 690 02.
č.1531/10
ZM SCHVALUJE uzavření Smlouvy o vyuţití systému sběru a třídění komunálních odpadů
stanovených obcí pro zpětný odběr přenosných baterií mezi Městem Velký Šenov a firmou
ECOBAT s r.o., Praha 6, Soborská 130/28,160 00.
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č.1532/10
ZM BERE NA VĚDOMÍ Zápis FV ze dne 15.4.2010.
č.1533/10
ZM SCHVALUJE rozpočet na rok 2010 v předloţených závazných ukazatelích.
č.1534/10
ZM SCHVALUJE předloţený rozpočtový výhled na rok 2011-2015.
č.1535/10
ZM BERE NA VĚDOMÍ předloţené vyúčtování fondů Města Velký Šenov za rok 2009.
č.1536/10
ZM SCHVALUJE předloţený rozpočet Zaměstnaneckého fondu na rok 2010 dle platného
vnitřního předpisu města.
č.1537/10
ZM SCHVALUJE vyhlášení 1.kola výběrového řízení na půjčky z Fondu rozvoje bydlení a
ŢP v roce 2010 dle předloţeného znění.

Za návrhovou komisi, předseda:

L.Holešínská ……………………………..

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

………………………………
R.Smejkal
člen ZM Velký Šenov
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