Město

Šeoov

okres ostrava - město

Usnesení
z 16.zasedánízastunitelstva
městaze dne 4. 12. 2008

Zastupitelstvo města:

a) b ere na vědomí:
ZMě dne26.06.2008:
1. kontrolu usnesenjz 13.zasedríní
aušen bod :.13 i) 1
2. 4návl o činnostirady města
výboru
3. 4návu o ěimosti firraněn.ího
4. z1rávu o ěinnostikontrolníhovýboru
5. doporučenívedeníměst4 finarrěnfuovýboru,pracovníhoseminářea RMě k nálrhu rozpočtuna
rok2009
FV a RMě k nálthu rozpoótovýchopatřeníě. 43-6812008
6 . doporučení
'7.
Rozpočtováopaťeníč.43-59/2008a 61.ó8/2008ďe přílohyRozpočtová
opaťenjr' 2008 změny závazných ukazatelůschváenéhorozpočtuZMě schvrílenáRMě
8 . doporuěeníFV a RMě k nálthu Rozpočtového
na léta2010-20i2
výhleduměstaŠenova
metodického
pokynuk prováděnízměn rozpoětuv roce
9. doporučeníFV a RMě k záva.anému
2009
pro rok 2009
i0. ČasoÚ plrínpráceRady městav Šenově
developerskéspolečnostiRYM PRoMo k zástavběúzemív oblastiVolensM
11. záméryšpanělské
manž.Guňkoých o zneěnuUPD
|2, ž,žÁost

b) schvaluje:
výboru na I. pololetí2009 dle předioŽeného
1. Plránpráce finančlrího
návrhu
2. Plan kontrolníčirr:rosti
kontrolníhovýboru pro I. pololetí2009 ďe návrhu
3. rozpočetměstaŠenovna rok 2009
příjmyna rok 2009ve r{ši
69 545 000'.Kč
na
rok
2009
ve
v.ýši
63 375 000'. Kě
ýdaje
- 6 i70 000'-Kě
financování ve výši
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4. závaaÉ ukazatele
v rozpočtu
na rok 2009
Příjmy položkacelkem
-Výdaje
oddíl$ celkem
položkacelkem
Financoviání
5. rozpočtové
opatření
č.60/2008dle přílohyRozpočtová
opatření
r. 2008- zn.rěny
závazných
ukazatelůschva]eného
rozpočtrr
ZMě
6. Rozpočtovýl"ýhledměstaSenovana léta2010-2012
diepředloženého
návrhu
7. Závazý metodickýpokynk provádění
změnrozpočfu
v roce2009dle předloŽeného
náwhuv
plŤíIoze
8. PlrínpráceZastupirelsťva
městav Šenově
pro rok 2009
9. peněŽitédarydie návrhu
10. nimořádný peněžiýdar uvolněnýmčlenům
ZMě dle náwhu
11. záměr prodejepozemkup.č.1033/2,k.ú.Šenov
plocha,o výměře63 m2,z
u ostravy,ostatní
města,
najetku
ato na záMadéžádosti
p. ZdeňkaKwapulinského,
za cenudle znaleckého
posudku
72. zfuněr duoyánípozemkůtvořících
MK Dělenádo majetkuměsta,a to:
p.ě. 461411,
o v..iměře71 m2, ostatní
ploc}ra,
vlastrLílců
Mgr. StolařMartin,StolařováVěra,
p'č. 4573'o výměře21 m2, ostatní
plocha'vlastníků
Mgr. StolrířMartin,Stolrářová
Věr4
pk1l50l2, o ýměře i 1 ur2,vlastníka
MojováPavl4
pk 1200/1'o r,yměře158m2, vlastníku
Ing.JahaAntonín,JahnováAJena,
pk 1201/1'o r"-hněře
254 ÍÍL2,
vlastníka
ožanaRadomír,
wšek.ú.Senovu ostraly
jako prodávajícím
13. I{upnísmloul'uuzavřenoumezi MěstemŠenov
a p. Svatoplukem
Bďarinem,
jakokupujícími
p. Mi1uší
Blokeschovor1
p..Jaroslavem
Janíčkem
a p. RomanouJaníčkovou
k
pozemkup.č.4968/I,k.,i'.Šenovu ostravy,ostatní
plocha- ostatnikomunikace,
o výměře
?38 Ío. za kupnícenuve Úši 35,.Kč/m2,t. 8 330'-Kč
jako prodávajicím
i4. Kupní smlouluuzavřenoumezi MěstemŠenov
a p. Svatoplukem
Bďarinem
a p. MilušíBlokeschovoujako kupujícími
k pozemkup.č.4968/2,k.ú'Šenov
u ostravy,ostatní
plocha _ ostatríkomunikace,o výměře159m2' za kupnícenuve výši35,-Kčim2,tj. 5 565,.

Kč

15. Srrloulu o ďjzenívěcnéhobřemenemeziLesy České
republilcy,
z věcného
s.p.,jako povinrr;fon
břemene a MěstemŠenovjako oprárrněn1im
z věcnéhobřemenek pozemlcumEN 4405/1a EN
4405l2,k.ú.Šenov
u ostavy, pro stavbuinŽenýskésítě- vodovod.Lapačka"
zajednorazoÝou
úfuaduKč 10000,-+ DPH
při realizaciprojektu..Rekonstrukce
16. Smloulrr o parb:erství
prostranství
kostelaa veřejného
kolemkostelav Šenově''
poplatkuza plovoz systému
17. ozy č.8/2008o místním
shromažďování,
sběru,přepravy,řídění,
qruŽívanía odstraňování
komrurálních
poplatkuna r. 2009ve wýši
odpadů
se sazboumístního
500'. Kč/os./rok
pitnévody z vodovoduSenov-Lapačka
18.pro odběIatele
ve v'ýši23,-Kďm3, vč.
nar.2009vodné
dle
variantyIV.
DPH,
dotacez rozpočtu
19. srrJour.uo posk}tnutí
městave lyši 19 976,-Kčsvazkuobcí_ Regionu
..Proj
Slezskábrrína
na projekt
ektoý marraŽer
RegionuSlezskábrránď'
jako
20. přijetíobrazů dary ajejich odprodejv aukciza uvédené
v}nro1ávací
ceny
2i. Snloulr.ro uzavřeníbudoucísmlouly darovacíč.
oý /06/U2008/vs
na pozemekpod chodnftem
u přechodup'č.5165/1_ ěrístv k.ú.Šenov
podé1
u ostravy(chodru.k
sil. IIi473. Frýdecká)
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c) souhlasí:
..Rekons1rukce
kostela a veřejnéhoprosbanstvíkolem kostelav Šenovď'
1. s projektem
obóanůs tím,Že si zrněnuvyřídí
2. s pořízenímznrěnyUPD na zríkladěpožadavků
sarnia na svénáklady
žndateLé

rl) ruší:
1. výběrovéřízeníprodejebudovy 'č.p.128 (staúškola)a pozemků
- p.č.103,ostatríploch4 o výněře 735m2'
. p.ě. l04' zastavěnáplocha a nádvoří'o výňěře 1 500m2'
- p.č.105,zatrrada'orrýměře1 26| lr.2,
. p.é.106, zabnÁa o výměře 1M m2'
. p.č.101/1'trvalýtavní porost,o výměře1 .|50 m2 a
- p.é.|11D, ostataí
plocha'o výměře287n2, všek.ú.Šenov
u osnavy

e) doporučuje:
1. pokraěovat v ztáměruprodeje budovy staréškolya přiletrlýchpozemků

f) pověřuje:
1. starostkujednríníms ČCE o koupi pozemků

,?
Mgr. Žofie Basttová y.4
' členrady

os.t2'2o08
V Šenově,

,-

I

Mgr. Darja Kuchďová
$arosÍa

