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Usnesení
z 94. zasedání Rady města Velký Šenov, konaného dne 8.6.2022.
Po projednání všech bodů programu byla přijata tato rozhodnutí Rady města Velký Šenov:
I.

SCHVALUJE

předložený program 94. jednání RM Velký Šenov.
zápis a usnesení z 92. zasedání RM Velký Šenov ze dne 9.5.2022.
zápis a usnesení z 93. zasedání RM Velký Šenov ze dne 25.5.2022.
objednávku na odrazové zrcadlo s tyčí o výšce 3 m včetně dvou objímek, na p.p.č. 990 v kat. území
Staré Hraběcí a v obci Velký Šenov, za celkovou cenu 8 012,62,-Kč s DPH, u B2B Partner s.r.o., IČ
27830306, Ostrava.
5. nabídku na opravy výtluků v místních komunikací ve Velkém Šenově od firmy Silnice Cajk, s.r.o.,
IČ: 08894311, Rašínova 886, 289 12 Sadská za cenu 71 700,- Kč bez DPH.
6. nabídku na opravu místní komunikace p.p.č. 2524, v k.ú. Velký Šenov od firmy Silnice Cajk, s.r.o.,
IČ: 08894311, Rašínova 886, 289 12 Sadská za cenu 208 800,- Kč bez DPH.
7. nabídku na opravu místní komunikace p.p.č. 821/35, v k.ú. Staré Hraběcí od firmy Silnice Cajk,
s.r.o., IČ: 08894311, Rašínova 886, 289 12 Sadská za cenu 174 000,- Kč bez DPH.
8. nákup vč. Dopravy a instalace 5 ks interaktivních tabulí na školní naučnou stezku od Vladimíra
Krause, IČ: 88148254, Sendraž 41, 579 01 Sendraž za celkovou cenu 110 100,- Kč bez DPH.
9. nákup 4 ks fotopastí ke sběrným místům od firmy IBO CZ s.r.o., IČ: 28319621, Podlipná 133/13,
620 00 Brno za celkovou cenu 36 308,- Kč vč. DPH.
10. pacht a uzavření pachtovní smlouvy na část p.p.č. 523/3, ostatní plocha o výměře 150 m 2 v kat.
území a obci Velký Šenov, s paní L. N., bytem Velký Šenov …, 407 78 Velký Šenov, za účelem –
zřízení zahrady, na dobu určitou – po dobu nájmu v č.p. 127, pachtovné 300,-Kč/rok.
11. pacht a uzavření pachtovní smlouvy na část p.p.č. 92, trvalý travní porost o výměře 350 m2 v kat.
území a obci Velký Šenov, s paní L. F., bytem Velký Šenov …, 407 78 Velký Šenov, za účelem –
zahrady, na dobu neurčitou, pachtovné 1 050,-Kč/rok.
12. zřízení úplatného věcného břemene a uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene – služebnosti
na st.p.č. 140/1, 140/2, p.p.č. 827/2, 827/6, vše v kat. území Staré Hraběcí a obci Velký Šenov, v
rámci akce ,,DC_Velký Šenov, čp.22, nové kNN“, za dohodnutou jednorázovou cenu 4 000,-Kč +
DPH, právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy, pro ČEZ
Distribuce a.s., se sídlem: Teplická 8, Děčín.
13. zřízení úplatného věcného břemene a uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene – p.p.č. 1060
v kat. území Staré Hraběcí a obci Velký Šenov, v rámci akce ,,DC_Staré Hraběcí, ppč. 833/27, nové
kNN“, za dohodnutou jednorázovou cenu 2 000,-Kč + DPH, právo umístit, provozovat, opravovat
a udržovat zařízení distribuční soustavy, pro ČEZ Distribuce a.s., se sídlem: Teplická 8, Děčín.
14. záměr na zřízení věcného břemene na p.p.č. 841/1 v kat. území Staré Hraběcí a obci Velký Šenov, v
rámci akce „DC_Velký Šenov, ppč. 841/16, nové kNN“, právo umístit, provozovat, opravovat a
udržovat zařízení distribuční soustavy, pro ČEZ Distribuce a.s., se sídlem: Teplická 8, Děčín.
15. záměr na zřízení věcného břemene na p.p.č. 2543 a p.p.č. 2793/3 v kat. území a obci Velký Šenov,
v rámci akce „DC_Velký Šenov, ppč. 1923/5, přípojka kNN“, právo umístit, provozovat, opravovat
a udržovat zařízení distribuční soustavy, pro ČEZ Distribuce a.s., se sídlem: Teplická 8, Děčín.
16. umístění oplocení na části p.p.č. 428/11 v kat. území Velký Šenov dle uzavřené pachtovní smlouvy
ze dne 1.12.2021
17. přidělení městského bytu 1+1 ve 2. podlaží, byt č.3 na adrese Leopoldovská čp.9 panu L.N. bytem
Velký Šenov.
18. aktualizovaný Plán údržby zeleně na rok 2022 předložený Střediskem BaMH Velkého Šenova.
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II.

NESCHVALUJE

1. záměr na pacht ,,Kiosek na náměstí bez č.p. na st.p.č. 205/2 o výměře 48 m2 v kat. území a obci
Velký Šenov“.
2. žádost paní L. K. ze dne 1.6.2022 o přepis bytu na adrese Šluknovská čp…. z nájemníka paní V. P.
na paní L. K.
III.

SOUHLASÍ

1. souhlasí s plánovanou rekonstrukcí a demontáží stávajícího vzdušného vedení v rámci akce ,,DC_V.
Šenov, ul. Hřbitovní, vNN, kNN“ IE-12-4007095.
2. s přijetím finančního daru pro ZŠ velký Šenov ve výši 5000,-Kč od pana Ing. V. K., Malý Šenov
čp….,407 78 Velký Šenov.
IV.

BERE NA VĚDOMÍ

1. Záznam o provedení prověrky nad stavem BOZP v roce 2022 v ZŠ Velký Šenov s výhradou částí
B viz zápis, kde řada položek je ZŠ schopna řešit vlastním rozpočtem a vlastním personálem.
2. zprávu pro ZŠ Velký Šenov ze dne 19.5.2022 od firmy Edhance za přínos v digitalizaci a vzdělávání.
3. informaci ZŠ Velký Šenov ze dne 8.6.2022 o zápisu do 1.třídy, který proběhl ve dnech 6 a 13.4.2022.
4. žádost paní Ing. B. A., PhD, s vyjádřením, že navrhované připomínky jsou součástí platné kupní
smlouvy.
5. nabídku firmy Bartek Rozhlasy, s.r.o. ze dne 8.6.2022 na bezdrátový rozhlas s digitálním
kódováním.
V.

UKLÁDÁ

1. Středisku BaMH města Velkého Šenova instalaci dopravního značení dle schváleného situačního
snímku pod č.j.: OSÚ-SSÚ/17102-22/Tu ze dne 14.4.2022, MěÚ Rumburk.
Zodpovídá ředitel Střed.BaMH VŠ p.Bc. T.Gottwald
Termín: 31.7.2022
2. Středisku BaMH města Velkého Šenova instalaci nouzového osvětlení ve dvou městských
objektech, a to na Městském úřadě, na adrese Mírové nám. 342, a v Kulturním centru, na adrese
Šluknovská 422, včetně zajištění PHP v promítací kabině v KC.
Zodpovídá ředitel Střed.BaMH VŠ p.Bc. T.Gottwald
Termín: 30.6.2022
3. řediteli Střediska BaMH města Velkého Šenova panu Bc.T.Gottwaldovi předložit cenové nabídky
pro případný nákup vhodného štěpkovače.
Zodpovídá ředitel Střed.BaMH VŠ p.Bc. T.Gottwald
Termín: 30.6.2022
4. řediteli Střediska BaMH města Velkého Šenova panu Bc.T.Gottwaldovi prověřit plánovaný účel
využití nových kůlen nájemníky z čp.437.
Zodpovídá ředitel Střed.BaMH VŠ p.Bc. T.Gottwald
Termín: 25.6.2022

………………………………
Bc. Karel Hanisch
místostarosta města

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

