
Město Šeoov

okres ostrava - město

Usnesení
z 16. zasedání zastunitelstva města ze dne 4. 12. 2008

Zastupitelstvo města:

a) b ere na vědomí:

1. kontrolu usnesenj z 13. zasedríní ZMě dne 26.06.2008:
aušen bod :. 13 i) 1

2. 4návl o činnosti rady města
3. 4návu o ěimosti firraněn.ího výboru
4. z1rávu o ěinnosti kontrolního výboru
5. doporučení vedení měst4 finarrěnfuo výboru, pracovního semináře a RMě k nálrhu rozpočtu na

rok2009
doporučení FV a RMě k nálthu rozpoótových opatření ě. 43-6812008
Rozpočtová opaťení č. 43-59/2008 a 61.ó8/2008 ďe přílohy Rozpočtová opaťenj r' 2008 -
změny závazných ukazatelů schváeného rozpočtu ZMě schvrílená RMě
doporuěení FV a RMě k nálthu Rozpočtového výhledu města Šenova na léta 2010-20i2
doporučení FV a RMě k záva.anému metodického pokynu k provádění změn rozpoětu v roce
2009

i0. ČasoÚ plrín práce Rady města v Šenově pro rok 2009
11. záméry španělské developerské společnosti RYM PRoMo k zástavbě území v oblasti VolensM
|2, ž,žÁost manž. Guňkoých o zneěnu UPD

b) schvaluje:

1. Plrán práce finančlrího výboru na I. pololetí 2009 dle předioŽeného návrhu
2. Plan kontrolní čirr:rosti kontrolního výboru pro I. pololetí 2009 ďe návrhu
3. rozpočet města Šenov na rok 2009

příjmy na rok 2009 ve r{ši 69 545 000'. Kč
ýdaje na rok 2009 ve v.ýši 63 375 000'. Kě

6.
'7.

8 .
9.

financování ve výši - 6 i70 000'- Kě
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4. závaaÉ ukazatele v rozpočtu na rok 2009
Příjmy položka celkem-Výdaje oddíl $ celkem
Financoviání položka celkem

5. rozpočtové opatření č. 60/2008 dle přílohy Rozpočtová opatření r. 2008 - zn.rěny závazných
ukazatelů schva]eného rozpočtrr ZMě

6. Rozpočtový l"ýhled města Senova na léta 2010-2012 die předloženého návrhu
7 . Závazý metodický pokyn k provádění změn rozpočfu v roce 2009 dle předloŽeného náwhu v

plŤíIoze
8. Plrín práce Zastupirelsťva města v Šenově pro rok 2009
9. peněŽité dary die návrhu
10. nimořádný peněžiý dar uvolněným členům ZMě dle náwhu
1 1. záměr prodeje pozemku p.č. 1 033/2, k.ú. Šenov u ostravy, ostatní plocha, o výměře 63 m2, z

najetku města, ato na záMadé žádosti p. Zdeňka Kwapulinského, za cenu dle znaleckého
posudku

72. zfuněr duoyání pozemků tvořících MK Dělená do majetku města, a to:
p.ě. 461411, o v..iměře 71 m2, ostatní ploc}ra, vlastrLílců Mgr. Stolař Martin, Stolařová Věra,
p'č. 4573' o výměře 21 m2, ostatní plocha' vlastníků Mgr. Stolríř Martin, Stolrářová Věr4
pk1l50l2, o ýměře i 1 ur2, vlastníka Mojová Pavl4
pk 1200/1' o r,yměře 158 m2, vlastníku Ing. Jaha Antonín, Jahnová AJena,
pk 1201/1' o r"-hněře 254 ÍÍL2, vlastníka ožana Radomír,
wše k.ú. Senov u ostraly

13. I{upní smloul'u uzavřenou mezi Městem Šenov jako prodávajícím a p. Svatoplukem Bďarinem,
p. Mi1uší Blokeschovor1 p.. Jaroslavem Janíčkem a p. Romanou Janíčkovou jako kupujícími k
pozemku p.č. 4968/I, k.,i'. Šenov u ostravy, ostatní plocha - ostatni komunikace, o výměře
?38 Ío. za kupní cenu ve Úši 35,. Kč/m2, t. 8 330'- Kč

i4. Kupní smloulu uzavřenou mezi Městem Šenov jako prodávajicím a p. Svatoplukem Bďarinem
a p. Miluší Blokeschovou jako kupujícími k pozemku p.č. 4968/2, k.ú' Šenov u ostravy, ostatní
plocha _ ostatrí komunikace, o výměře 159 m2' za kupní cenu ve výši 35,- Kčim2, tj. 5 565,.
Kč

15. Srrloulu o ďjzení věcného břemene mezi Lesy České republilcy, s.p., jako povinrr;fon z věcného
břemene a Městem Šenov jako oprárrněn1im z věcného břemene k pozemlcum EN 4405/1 a EN
4405l2,k.ú. Šenov u ostavy, pro stavbu inŽenýské sítě - vodovod.Lapačka" zajednorazoÝou
úfuadu Kč 10 000,- + DPH

16. Smloulrr o parb:erství při realizaci projektu ..Rekonstrukce kostela a veřejného prostranství
kolem kostela v Šenově''

17. ozy č. 8/2008 o místním poplatku za plovoz systému shromažďování, sběru, přepravy, řídění,
qruŽívaní a odstraňování komrurálních odpadů se sazbou místního poplatku na r. 2009 ve wýši
500'. Kč/os./rok

18. pro odběIatele pitné vody z vodovodu Senov-Lapačka nar.2009 vodné ve v'ýši 23,- Kďm3, vč.
DPH, dle varianty IV.

19. srrJour.u o posk}tnutí dotace z rozpočtu města ve lyši 19 976,- Kč svazku obcí _ Regionu
Slezská brrína na projekt ..Proj ektoý marraŽer Regionu Slezská brránď'

20. přijetí obrazů jako dary ajejich odprodej v aukci za uvédené v}nro1ávací ceny
2i. Snloulr.r o uzavření budoucí smlouly darovacíč. oý /06/U2008/vs na pozemek pod chodnftem

u přechodu p'č. 5165/1 _ ěríst v k.ú. Šenov u ostravy (chodru.k podé1 sil. IIi473 . Frýdecká)
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c) souhlasí:

1. s projektem ..Rekons1rukce kostela a veřejného prosbanství kolem kostela v Šenovď'
2. s pořízením znrěny UPD na zríkladě požadavků obóanů s tím, Že si zrněnu vyřídí

žndateLé sarni a na své náklady

rl) ruší:

1. výběrové řízení prodeje budovy 'č.p. 128 (staú škola) a pozemků
- p.č. 103, ostatrí ploch4 o výněře 735 m2'
. p.ě. l04' zastavěná plocha a nádvoří' o výňěře 1 500 m2'
- p.č. 105, zatrrada' orrýměře 1 26| lr.2,
. p.é. 106, zabnÁa o výměře 1 M m2'
. p.č. 101/1' trvalý tavní porost, o výměře 1 .| 50 m2 a
- p.é. |11D, ostataí plocha' o výměře 287 n2, vše k.ú. Šenov u osnavy

e) doporučuje:

1 . pokraěovat v ztáměru prodej e budovy staré školy a přiletrlých pozemků

f) pověřuje:

1. starostku jednríním s ČCE o koupi pozemků

Mgr. Žofie Basttová y.4
' člen rady

,?  , -  I

Mgr. Darja Kuchďová
$arosÍa

V Šenově, os.t2'2o08


