J?fot

uřsrošnou
OKRES OSTRAVA-MESTO

Usnesení
ze 17. zasedánízastupite|stvaměsta konanéhodne 12. 2. 2009
Zastupitelstvoměsta :
a) berena vědomí:
1. kontroluusnesení
z minulýchzasedríní
trvajíúkoly: splněnyúkoly: .
2. zprávuo činnostirady města
3' plněnístrategierozvojeměstaŠenov
k 3 1. 12.2008se zrněnouv boděs 4.1.3 _
programy
nebyly r,yhlášenydotační
4. stavpřípravya Íozpracovanosti
žádostí
městao dotace
5. představenízájemceo qýstavbuv oblastiVolenství
6. zríměrpodnikatelských
aktivitv areálušenovských
ml1inů
a okolí
7. rozpočtová
dle přílohyRozpočtová
r. 2008_ změny
opatřeníč.69.81/2008
opatření
závaznýchvkazďelů schválenéhorozpočtuZMě schválenáRMě
8. zrněnyve sloŽeníkomisírady města
veřejného
pořádkuve městěŠenově
pň pořád.íní
9. Peticik zabezpečení
diskotékv
restauraciHorakůvka

b) neschvaluje :
1. náwh neprodávatstaÍouškoludo doby získánídotacena ýstavbu novéhocentra
2. záměr prodeje staréškoly p. lng. Miroslar,r'rKoŽušníkovi
3. zríměrprodeje staréškoly firmě MAW-MoNT s.r.o.,Horní Suchá

c) schvaluje :
a p. ZdeňkemKwapulinskimk
1.Kupnísmloulu uzavřenoumeziMěstemŠenov
pozemkup.č.l033/2'k.ú.Šenov
plocha'o výměře63 rra,zacenu
u ostrar,y,
ostatní
14470'-Kě

2
záměrdarováníčástipozemkup.č.2o59,
k.ú.Šenov
u ostravy,vlastníka
p. Zdenky
Rusnokové,
v rozsahu4184' cétkoue,.1i-e.y
ross m2,;"st"íl.a p. JanaPoláčk4v
rozsahu1184z celkovévýměry'1658ú, vlástníku
p. ú*i" roratkové,v rozsahu

1/84z celkové
výmeryt6ssm2,domajótku
mo.á.rlili ói"'t'4l

3 . nabytípozemků
parcelaě. 100/1 3401/2,409913
a pozemkuve zjednodušené
evidenci
.
- parcelapůvodPozemkový ,
katastr(PK) 1340v tatastratÁ riz.,nr š.Á'
ó.ň"y
z v]astnictvíČeské
repubt[y s příslušnoití
"sttítuve
hospoaaiii Úffi.o
zastupování

věcech
majetkovýctr
áovustriówivre,'.š.'"."r""'"iTJ*ptutnenopr.uoau

n

Zásady pro hodnocenía poskytovžnidotaciz rozpočtu
Města Šenovpro rok 2009

5 . návrh Zásadodměňovríní
neuvolněnýchčlenů
ZMě s ýšÍ dle variantyd)
o.

ozv č.1/2009K zabezpečení
místních
záležitostí
veřejného
pořádku,varianta1.

d) rozhodlo I
l. o přípravěprojektovédokumentacepro podání
žádostina ýstavbu kultumíhoa
spoleěenského
centra
e) vydává :
1' změnuÚzemníhopliínuobceŠenov
č.7 dle přílohyč.l pŤedloženého
materiiílu
f) stanoví:
1. poěetělenůzastupitelstva
pro následující
volebníobdobína 17 členů
g) vyh|ašuje:
l. ýběrovéřízenína poskynutídotacíz rozpočtu
MěstaŠenov
na rok 2009

h) odvolává :
l. z funkce členyfinančníhoqýboru

ch) jmenuje :
l . finančníýbor ve složení._předseda: Ing. Nicol
Kalcovská' členové: Ing. Jiří
Spratek,Ing. Martin Tesď

J

i) ukládá :
1. sprárnrímu
odboruMěÚ pokačovatv zárněruprodejebudorryě'p. 128(staráškola)a
pozemků
a
. p.č.103'oslatní
plocha,o r,^jměře
735m2.
. p.č.104'zastavěnáplochaa nádvoří,o výměře1500 m2'
. p.č.105' zaÍtada'o qÍměře1 261 m2'
. p.č'106' zaktada,o v'ýměře104m2,
. p'č'101/1,
trva1ý
havníporost,o rryměře1750m2a
. p'č.11112,
plocha'o v,yměŤe
ostatní
287m2.všek.ú'Šenovu ostravy,
se zvýšením
nakladůna reklamuv celkovéýši max 25 000'-Kč' Reklamníkampaňv
obdobído příštího
termínuzasedání
zastupitelstva
města.
jednouměsíčně
2. starostce
města,aby MěP ve spoluplácis PoliciíČRkonalanejméně
konholy dodržovémí
zÍkazupodáváníalkoholicloýchnápojůmladisq,írnv restarrracích
na územíměstaŠenova.
Dá1eaby ve spoluprácis městslo.imúřadempoádala ČoI,
popř'
KHS
živnostenskýuřad, aby v doběvečemího
provozurestauraceprovedli
kontroly dodržovríní
předpisů,vyhlášeka zrlkonů.
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I n g J. a n B l a ž e k ,
místostaro
sta

V Šenově
dne: 12'2.2OO9

fl#

M g r .D a r j a K u c h a ř o v á ,
starosta

