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Usnesení
ze 100. zasedání Rady města Velký Šenov, konaného dne 5.9.2022.
Po projednání všech bodů programu byla přijata tato rozhodnutí Rady města Velký Šenov:
I.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SCHVALUJE

předložený program 100. jednání RM Velký Šenov.
zápis a usnesení z 97. zasedání RM Velký Šenov ze dne 10.8.2022.
zápis a usnesení z 98. zasedání RM Velký Šenov ze dne 15.8.2022.
zápis a usnesení z 99. zasedání RM Velký Šenov ze dne 29.8.2022.
žádost Střed.BaMH Velký Šenov o schválení úpravu rozpočtu na rok 2022 – č.1.
žádost předsedy finančního výboru o poskytnutí odměny členům finančního výboru dle přílohy.
Příkazní smlouvu č.ZI982208 mezi Městem Velký Šenov a firmou UNILES,a.s., Jiříkovská 913/18,
408 01 Rumburk na zajištění služby „Svoz a ekologická likvidace odpadů ve městě Velký Šenov na
období 1.2.2023 do 31.1.2027“.

8. nabídku na vypracování projektové dokumentace na prodloužení kanalizační stoky
v lokalitě nad Slovankou od Miroslava Richtera, IČ: 86725777, Západní 2732, 407 47
Varnsdorf za celkovou cenu 40 000,- Kč.
9. pacht a uzavření pachtovní smlouvy na p.p.č. 206/2, trvalý travní porost o výměře 1 146 m2
v kat. území a obci Velký Šenov, s paní L. M., bytem Mikulášovice …, Mikulášovice 407
79, za účelem zřízení zahrady, a to včetně souhlasu s oplocením, na dobu neurčitou,
pachtovné 2 292,-Kč/rok.
10. pacht a uzavření pachtovní smlouvy na část p.p.č. 828/1, ostatní plocha o výměře 100 m2
v kat. území Staré Hraběcí a obci Velký Šenov, s panem D. V., bytem Salmovská .., Velký
Šenov, za účelem zřízení zahrady, a to včetně souhlasu s oplocením, na dobu určitou – po
dobu nájmu bytu, pachtovné 300,-Kč/rok.
11. pacht a uzavření pachtovní smlouvy na část p.p.č. 782/1, ostatní plocha o výměře 202 m2
v kat. území Staré Hraběcí a obci Velký Šenov, s paní G. D., bytem Leopoldka …, Velký
Šenov, za účelem zřízení zahrady, na dobu určitou – po dobu nájmu bytu, pachtovné 606,Kč/rok.
12. ukončení pachtovní smlouvy ze dne 10.8.2020 na p.p.č. 296/1 a st.p.č. 132 v kat. území a
obci Velký Šenov, a to bezodkladně.
13. ukončení schválené pachtovní smlouvy na část p.p.č. 821/1 v kat. území Staré Hraběcí a
obci Velký Šenov, a to bezodkladně.
14. záměr na pronájem pozemku na část p.p.č. 1527/2, zahrada o výměře cca 100 m2 v kat.
území a obci Velký Šenov.
15. dočasný zábor pozemků a uzavření smlouvy na st.p.č. 355/4 – staveniště, dočasný zábor
350 m2, p.p.č. 711/1 – dočasný zábor 140 m2 , p.p.č. 714/1 – dočasný zábor 85 m2 , p.p.č.
712/1 – dočasný zábor 31 m2 , p.p.č. 727/1 – dočasný zábor 164 m2, p.p.č. 735 – dočasný
zábor 101 m2, p.p.č. 2510/3 – dočasný zábor 263 m2, p.p.č. 2511 – dočasný zábor 29 m2,
p.p.č. 2620/1 - dočasný zábor 8 m2, p.p.č. 2623 - dočasný zábor 7 m2, p.p.č. 2624/1 dočasný zábor 13 m2, , p.p.č. 2864/34 – dočasný zábor 1 m2, p.p.č. 2864/36 – dočasný zábor
76 m2 , p.p.č. 694/1 – dočasný zábor 138 m2 ,vše v kat. území a obci Velký Šenov, na dobu
určitou - 2 roky, za pachtovné 50,-Kč/rok, v rámci stavby ,,Rekonstrukce Velkošenovského
potoka ve Velkém Šenově mezi č.p. 59 a č.p. 74 (Horní Šenov) pro Povodí Ohře“.
16. přepis pachtovní smlouvy na p.p.č. 2/7 o výměře 857 m2 v kat. území Knížecí a obci Velký
Šenov, na pana Ing. D. R., Sluneční náměstí …., Praha.
17. zřízení úplatného věcného břemene a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene – p.p.č. 1723/2 v kat. území a obci Velký Šenov, v rámci akce ,,DC-
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V.Šenov, ul. Hřbitovní, vNN, 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.
18. pacht a uzavření pachtovní smlouvy na p.p.č. 681/7 o výměře 69 m2, p.p.č. 681/1 o výměře
499 m2, st.p.č. 329/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 544 m2 a část p.p.č. 666 o výměře
494 m2, vše v kat. území a obci Velký Šenov, s panem P. S., bytem Šluknovská …, za účelem
provozování sběrného dvora – výkup odpadu, na dobu neurčitou, pachtovné 9 636,-Kč/rok.
19. zpracování znaleckého posudku ve věci majetkového vypořádání dle skutečného stavu, za
cenu 15 000,-Kč + správní poplatky, u pana Radka Hampla, Stromovka 1434
40747 Varnsdorf.
20. redukci korun 2 ks jírovců na p.p.č. 1060 v kat. území Staré Hraběcí a obci Velký Šenov,
od pana Václava Šafránka, IČO 68986921, sídlo: Za koupalištěm 849, Česká Kamenice 407
21 za cenu 6 000 Kč + DPH.
21. přidělení bytu č. ve 1. podlaží na adrese Leopoldovská čp.22 manželům paní P. M., pan L.
S., bydliště Izjum, Charkovská oblast, Ukrajina.
22. žádost spolku Horní Šenov dětem o finanční příspěvek 3000,-Kč na nákup hracího prvku
na dětské hřiště.
23. finanční příspěvek pro SK Velký Šenov ve výši 9267,88,-Kč na servisní opravu
zahradního traktůrku.
24. proškolení 4 členů HZS Velký Šenov na vyprošťování osob z automobilů při dopravních
nehodách za celkovou cenu do 30 000,-Kč.
II.

NESCHVALUJE

1. pokácení náletových dřevin na hranici p.p.č. 2439/4 v kat. území a obci Velký Šenov.
III.

NESOUHLASÍ

1. se žádostí ZŠ Velký Šenov pořídit investici – 2 ks keramické tabule a 2 ks projektoru
v celkové výši 197 000,-Kč, vzhledem k zajištění chodu školy energiemi.
IV.

DOPORUČUJE

1. předat stížnost ze dne 15.8.2022 na rušení nočního klidu v DPS paní Mgr.H.Andělové
k dořešení a zhodnocení dodržovaní ubytovacích pravidel pana M.S. a s lékařkou projednat
dodržování léčebného režimu a posouzení vhodnosti zdravotního stavu pro pobyt v DPS.

------------------------------Bc. Karel Hanisch
místostarosta města

---------------------------------Mgr. Marcela Boháčová
starostka města

