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Usnesení
z     13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008  

Zastupitelstvo města :

a) bere na vědomí :

1. kontrolu usnesení z 10.a 12. zasedání ZMě :
    splněny body : 12/j/1
    trvají body : 10/h 1-3

2. zprávu o činnosti rady města

3. zprávy o bezpečnostní situaci ve městě (PČR, MěP, JSDH, Krizového štábu a 
    povodňové komise a  Komise pro projednávání přestupků)

4. zprávu o činnosti komise životního prostředí 

5. zprávu o činnosti komise místního hospodářství a dopravy

6. doporučení finančního výboru, rady města k návrhu rozpočtových opatření č. 8-22/2008

7. rozpočtová opatření č. 8, 9, 11-18, 20-21/2008 dle přílohy Rozpočtová opatření r. 2008 – 
změny závazných ukazatelů schváleného rozpočtu ZMě schválená RMě

8. zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Rekonstrukce chodníků včetně prvků 
pasivní bezpečnosti podél silnice II/473, II/479 – II. etapa“ a rozhodnutí RMě o přidělení 
zakázky uchazeči MěPOS Šenov, IČ 00562238 za cenu nejvýše přípustnou 6 417 132,50 Kč 
včetně DPH

9. doporučení finančního výboru a RMě k návrhu obecně závazné vyhlášky a koeficientu pro 
výpočet daně z nemovitostí

10. informace o uzavírání smluv o věcných břemenech a znění smlouvy o věcném břemeni, 
která bude uzavírána mezi městem Šenov a vlastníky pozemků, na nichž se nachází zařízení 
stavby Kanalizace Šenov-sever

11. závěrečný účet za rok 2007 a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí 
Region Slezská brána za rok 2007
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12. informaci o provedeném výběrovém řízení na zakázku „Modernizace a vybavení školek, 
škol a školských vzdělávacích center v Šenově – dodávka nábytku“ v rámci pokračování prací 
na projektu k rozhodnutí o dotaci č. 20 : dohoda o udělení grantu k projektu č. CZ 0031, 
poskytovatelem dotace je ČR – Ministerstvo financí

b) schvaluje :

1. Plán činnosti finančního výboru  na II. pololetí r. 2008 dle předloženého návrhu 

2. Plán kontrolní činnosti kontrolního výboru na II. pololetí r. 2008 dle návrhu

3. rozpočtové opatření č. 19/2008 ve výši 50 000,- Kč dle návrhu starostky a FV
              č. 22/2008 ve výši 35 000,- Kč dle návrhu odboru investic, MH a 

        dopravy 
   
4. rozpočtové opatření č. 23/2008 ve výši 1 700 000,- Kč z položky územního rozvoje 3639 
na OdPa 2219 na financování vlastního podílu ke stavbě Rekonstrukce chodníků včetně prvků 
pasivní bezpečnosti podél silnice II/473, II/479 – II. etapa

5.  záměr darování pozemku pk 1316/3, k.ú. Šenov u Ostravy, o výměře 270 m2, do majetku 
města (MK Hasičská) s úhradou nákladů vzniklých s dědickým řízením vlastníků p. Ludmily 
Voznicové a p. Věry Židkové

 
6.  záměr bezúplatného převodu pozemku pk 990/2, k.ú. Šenov u Ostravy, o výměře 1395 m2, 
do majetku města (MK Škrbeňská) od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
územní pracoviště Ostrava

7.  záměr darování pozemku p.č. 1199, k.ú. Šenov u Ostravy, ostatní plocha – ostatní 
komunikace, o výměře 1289 m2, do majetku města (MK Osadní) od České republiky, Lesy 
České republiky, s.p.

8.  záměr prodeje pozemku p.č. 4968, k.ú. Šenov u Ostravy, ostatní plocha – ostatní 
komunikace, o výměře 329 m2, z majetku města na základě žádosti p. Miluše Blokeschové, 
Ostrava, p. Svatopluka Balarina, Ostrava a p. Jaroslava  Janíčka, Šenov, za cenu 35,- Kč/m2.

9.  záměr prodeje pozemku p.č. 1025/2,  k.ú. Šenov u Ostravy, ostatní plocha, o výměře 1265 
m2, z majetku města za cenu min. 300,- Kč/m2.

10. obecně závaznou vyhlášku č. 3/2008 o koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí dle 
předloženého opraveného návrhu v příloze usnesení ZMě

11. záměr prodeje stokové sítě s příslušenstvím Kanalizace U Alejského dvora a ulic 
přilehlých, Šenov 

12. kupní smlouvu  na odkup pozemku par.č. 3283/5 v k.ú. Šenov od p. Vítězslava Skýby za 
cenu 10 910,- Kč
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13. kupní smlouvu mezi městem Šenov a panem Liborem Polákem na odkup pozemků par.č. 
583/2 a 581/3 v k.ú. Šenov u Ostravy za odhadní cenu ve výši 294 790,- Kč

14. obecně závaznou vyhlášku města Šenov č. 4/2008, kterou se mění OZV č. 1/2008, o 
stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a 
kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu 
nezbytném k zajištění veřejného pořádku

c) neschvaluje :

1.  záměr převodu pozemku p.č. 1172, k.ú. Šenov u Ostravy,  ostatní plocha – ostatní 
komunikace, o výměře 849 m2, do majetku města.

d) rozhodlo : 

1. o uzavření smlouvy č. 110/2008 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Římskokatolické 
farnosti Šenov u Ostravy ve výši 50 000,- Kč na obnovu kostela Prozřetelnosti Boží v Šenově 
– oratoř dle upraveného návrhu (vypuštění bod V)1)b)

2. o přijetí příspěvku ze státního fondu dopravní infrastruktury na akci „Rekonstrukce 
chodníků včetně prvků pasivní bezpečnosti podél silnice II/473, II/479 – II. etapa“  ve výši 
4,725 mil. Kč

e) souhlasí :

1. s  přijetím dotace od Moravskoslezského kraje ve výši 300 000,- Kč na projekt „Zkvalitnění 
rozsahu poskytovaných služeb Pečovatelskou službou Šenov“ a uzavřením smlouvy

f) revokuje :

1.  usnesení z 6. zasedání ze dne 21.06.2007 č. 6 b) 8
ke kupní smlouvě uzavřené mezi městem Šenov a firmou ALVA TRADE, s.r.o., k pozemku 
p.č. 1026/10, k.ú. Šenov u Ostravy, zahrada, o výměře 1214 m2, za cenu 364 200,- Kč.  

g) pověřuje :

1. starostku podpisem kupní smlouvy na odkup pozemku par.č. 3283/5 v k.ú. Šenov od p. 
Vítězslava Skýby, za cenu 10 910,- Kč  
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2. starostku podpisem kupní smlouvy na odkup pozemků par.č. 583/2 a 581/3 v k.ú. Šenov u 
Ostravy od p. Libora Poláka za  odhadní cenu ve výši 294 790,- Kč

h) stanoví :

1. u staveb pro individuální rekreaci a rodinných domů využívaných pro rekreaci a u staveb, 
které plní doplňkovou funkci k těmto stavbám s výjimkou garáží, v celém městě pro výpočet 
výsledné sazby daně z nemovitostí koeficient 1,5

2. u staveb využívaných pro podnikatelskou činnost a u samostatných nebytových prostorů 
užívaných pro podnikatelskou činnost

a) sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, pro lesní a vodní hospodářství
b) sloužící pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku a ostatní zemědělskou 
     výrobu
c) sloužící pro ostatní podnikatelskou činnost 

v celém městě pro výpočet výsledné sazby daně z nemovitostí koeficient 1,5

3. u všech nemovitostí místní koeficient 2

i) ukládá : 

1. vedení města zpracování cenové mapy pro výpočet daně z nemovitostí a její předložení na 
lednovém zasedání r. 2009

2. správnímu odboru zveřejnit záměr prodeje objektu Stará škola včetně přilehlých pozemků 
na úřední desce

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

V Šenově dne : 27. 6. 2008
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