
USNESENÍ
z     11. zasedání zastupitelstva města konaného dne 7. 2. 2008  

Zastupitelstvo města :

a) bere na vědomí :
1. kontrolu usnesení z 10. zasedání ZMě ze dne 6. 12. 2007
    trvají body :  10 h/1, 10 h/2, 10 h/3
    splněny body : 10 h/4, 10 h/5, 10 h/6, 10h/7, 10 h/8

2. informaci k postupu změny ÚP č. 8

3. informace požadované usnesením č. 10)h)7

4. informaci o stavu ulice Březové u p. Pieczky

5. zprávu o činnosti rady města

6. doporučení vedení města, finančního výboru a rady města k návrhu rozpočtu města Šenov
     na rok 2008 

7. doporučení finančního výboru, rady města a vedení města k návrhu Rozpočtového výhledu města
    Šenova na léta 2009-2011

8. ukazatel dluhové služby ve výši 51,91 %

9. přehled ročních splátek přijatých úvěrů, půjček a leasingových splátek

10. doporučení finančního výboru k návrhu rozpočtových opatření č. 74-87/2007

11. rozpočtová opatření č. 74-87/2007 dle přílohy Rozpočtová opatření r. 2007- změny závazných
    ukazatelů schváleného rozpočtu ZMě schválená RMě

12. doporučení finančního výboru a RMě k závaznému metodickému pokynu k provádění změn
      rozpočtu roku 2008

13. rozpočet dobrovolného svazku obcí Region Slezská brána na rok 2008

14. zprávu o posouzení nabídek na realizaci veřejné zakázky „Opatření ke snížení spotřeby energií
      v Základní škole v Šenově, Radniční nám. 1040“ a rozhodnutí rady města
 
15. připravovanou akci „Setkání neziskových organizací s vedením města“  
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16. žádost Vzdělávací akademie Havířov s.r.o., Tajovského 2, Havířov-Podlesí (IČ 25 35 40 19) o
   příslib dotace na realizaci projektu “Rekonstrukce a modernizace učeben, chodeb a hygienického
   zázemí školního areálu “ spolufinancovaného z fondů EHP/Norsko

17. Rozhodnutí KÚ MSK č.j. MSK 183251/2007 ze dne 28. 1. 2008, které ruší napadené rozhodnutí
   MěÚ v Šenově č.j. 409/06/Pi ze dne 27.9.2007 o umístění stavby Kanalizace Šenov - JIH

18. přednesenou průběžnou informaci o činnosti expertního týmu MěP

19. předložené studie řešení využití staré školy, vypracované Ing. Arch. Hradilem

b) schvaluje :
1. změny v návrhu rozpočtu 2008 dle předloženého návrhu vedení města, finančního odboru a rady
    města

2. rozpočet města Šenov na rok 2008
    příjmy ve výši 70 216 000,- Kč
    výdaje ve výši 65 035 000,- Kč
    financování ve výši - 5 181 000,- Kč
    
3. závazné ukazatele rozpočtu na rok 2008 
   příjmy  položka celkem
   výdaje  oddíl § celkem
   financování položka celkem

4. Plán práce finančního výboru na I. pololetí r. 2008 

5. Rozpočtový výhled města Šenova na léta 2009-2011 dle předloženého návrhu

6. Závazný metodický pokyn k provádění změn rozpočtu dle předloženého návrhu v příloze

7. Zásady pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu Města Šenov pro rok 2008

8. Kupní smlouvu na odkup pozemku par.č. 3283/5 v k.ú. Šenov od p. Vítězslava Skýby, za cenu
   dle znaleckého posudku ze dne 12.10.2007 ve výši 10 380,- Kč 

9.Darovací smlouvu č.Ova/16/J/2007/Sl, uzavřenou mezi MSK – dárce a Městem Šenov – 
obdarovaný

10. Darovací smlouvu č. Ova/17/J/2007/Sl, uzavřenou mezi MSK – dárce a Městem Šenov – 
obdarovaný

11. Darovací smlouvu č. Ova/02/J/2008/Sl, uzavřenou mezi MSK – dárce a Městem Šenov – 
obdarovaný 

12. příslib spolufinancování projektu “Rekonstrukce a modernizace učeben, chodeb a hygienického 
zázemí školního areálu” spolufinancovaného z fondů EHP/Norsko ve výši 50 000,- Kč Vzdělávací 
akademii Havířov s.r.o., Tajovského 2, Havířov – Podlesí (IČ 25 35 40 19) z rozpočtu města 
Šenova v r. 2008 popřípadě v r. 2009 po oznámení získání dotace
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c) rozhodlo :

1. o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o kontokorentním úvěru č. 1733621319_07 ze dne
    11.7.2007 s Českou spořitelnou, a.s. dle předloženého návrhu v příloze

d) vyhlašuje :

1. výběrové řízení na poskytnutí dotací z rozpočtu Města Šenova na rok 2008
 

e) pověřuje :

1. RMě schvalováním jednotlivých rozpočtových opatření za rok 2008 do 400 000,- Kč za jednu
    finanční operaci, vyjma postupu dle písm. b) Závazného metodického pokynu k provádění  
    rozpočtových opatření

2. starostku podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o kontokorentním úvěru č. 1733621319_07 s
    Českou spořitelnou, a.s.

3. starostku podpisem Kupní smlouvy na odkup pozemku par.č. 3283/5 v k.ú. Šenov u Ostravy od   
  p. Vítězslava Skýby, za cenu dle znaleckého posudku ze dne 12.10.2007 ve výši 10 380,- Kč 

4.starostku města podpisem Darovací smlouvy č. Ova/16/J/2007/Sl, uzavřenou mezi MSK – dárce a 
Městem Šenov – obdarovaný

5. starostku města podpisem Darovací smlouvy č. Ova/17/J/2007/Sl, uzavřenou mezi MSK – dárce 
a Městem Šenov – obdarovaný

6. starostku města podpisem Darovací smlouvy č. Ova/02/J/2008/Sl, uzavřenou mezi MSK – dárce 
a Městem Šenov – obdarovaný 

7. starostku poděkovat neziskovým organizacím za jejich činnost a prezentaci Šenova u příležitosti
    připravované akci „Setkání neziskových organizací s vedením města“

f) ukládá :

1. finančnímu odboru zpracovat návrh variant na hospodárné uložení a zhodnocení finančních 
prostředků ve výši 6 mil. Kč na stavbu kanalizace Šenov-JIH

Ing. Jan   B l a ž e k         Mgr. Darja   K u c h a ř o v á
   místostarosta                 starosta

V Šenově dne : 7. 2. 2008
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