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UgnesenÍ
z 18. zasedríní zastupite|stva města zc dne 2. 4. 2009

Zastupite|stvo města :

a) bere na vědomí :

1. konholu usnesení zn |7 . ZNIě zs dne |2. 2.2oo9
trvají body : -
sp|něny body : |7li/|,2

2' 4právu o činnosti rad.y města
3..ává€čhou ?plávu Ú'stři*lilí iňÝentatízáčníkóniise o proÝedené řrítlrié rbění inventbrizirci

majetkq pobledrívek a ávaz.ků města Šenov za rok 2b08
4. doporuěení finnněního ýboru a RMě k Závěreěnému účtu města Šenov za rok 2008
5. zpráw o hospodaření MěPOS za rok 2008
6. doporuěení RM! k rozpočtovým opať€Núm 4-512009 dle přeďoženého návrhu a pověření

místostarosty schvalováním ýdajů v r. 2009
7' rozpočtová opaťení č. l-3l2009 schválená RMě dle přeďoženého návrhu
8. podmínky roáodnuť o poslcymÚí dotace na modernizaci (upgrade) pracoviště czEcH POINT
|.^{1v.odovo9'arávu o projednání návrhu zadání měny Územního pÍanu obce Šenov
10. iďormaci k postupu vyffzeď uzemního roáodnutí pro umfutění stavby kanďizace Šenov-Jih

b) souhlasí :

l. po p1ojednání Závěrečného učtu lněsta Šenov za rok 2008 věetně Zpnívy o výsledku
přezkorrmání hospodaření města Šenov za rok 2008 s celoročním hóspoáařenírn" a to bez ýbrad

c) nesouhlasí :

l' s umístěním výstavních prostor Muzea ve společenské mísbosti domu s pečovatelskou s1užbou



e) schvaluje :

l ' rozpoětová opafiení é,. 4-5|2009 ďe předloženého návrhu v pfiloze

2. Darovací snlouvu uzavřenou mezi p. Zdelkou Rrrsnokovoujako dárcem a Městem Šenovjako
obdarovaným k 4/84 pozemku p.ě. 2059' ostatní plocha-ostatní komunikace, o celkové výměře
1658 m2' k.ú. Senov u osbavy (čtást MK Dlouhá)

3. Darovací smlouw uzavřenou mezi p. Janen Poláčkem a p. Marií Polríčkovoujako dárci a
Městem Šenovjako obdarovaným ti t/a+ pozemtu p.č. 2Ó59, ostatní plocha.oštatní komunikace,
o celkové ýměře 1658 m2, kú. Šenov u ostavy (část MK DlouM)

4. Darovací smlouw uzavřenou meá Moravskoslezsk..ýrn hajem, zastoupeným Správou silnic
MSKjako d.íroem a Městem Šenov jako obdarovanfu k pozemku p.č. 181626, k.ú. Še,lrov u
ostravy' ostatní plocha - si|nice' o výměře 422 m2

5. Darovací smlouvu uzavřenou meá Moravskoslezslcým bajem' zasoupeným Správou silnic
MSK jako dárcem a Městem Šenov jako obdarovaným k pozemku p.č. 781'625,k.tl, Šenov u
ostravy' ostatrí plocha - silnice, o v'.ýměře 1598 m2

6. podmínky roáodnutí o poďrytrutí dotace na modemizaci (upgrade) pracovišÉ cff'cH POINT
ve městě Šenov

7 . zadiní mény č. 9 Úzenního plánu obce šenov

8. vyčlenění úástlry 150 000'- Kč z kapitoly územdho rozvoje na snrdii rekonstukce budovy staré
školy a objeknr občanské vybavenoď

fl rozhodlo :

1. o zřízení dvouťíd MŠ.Lipová- 1. řída (2.M.) k datu 1.3.20l0
2. třída - ďe finaněních možností města

2. o zachováni ěinnosti Muzea

3. o zachování činnosti Knihovny

4. umístit \ďstavní prostory Muzea do prostor panďcé oratoře

5. nmístit archiv a depozitář Muzea do prostor přízemí staré školy

6. o zadání objemové a zastavovací stuďe pro objekt občanské vybavenosti fu. arch. Tomáši
Sonovskémq kteý přeďoál nejlevnější cenovou nabídku



h) ruší:

1. áměr prodeje staré školy a přilehlých pozemků

il ukládá :

1. odboru investic, MH a dopravy zajistit stuďi na rekonstukci staté školy s por{mínkou 2gcfuoyání
skívajícího architektonického vzbledu

2. starosÚce města zajistit pro spolky r'místěné ve stare škole nráhradní prostory do terninu 31. 5.
2009

3. odboru investic, MH a dopravy připravit projektovou dokumentaci na rozšířeníMŠ v uvolněných
prostorách a zajištění dalších ruileátostí v souvislosti se změnou uáviíní prostor do 3l.7.2009

Neby|a přijata tato usnesení :

1. prodej budovy staré školy a přilehlých pozemků firmě MAW.MONT s.r.o.za nabídkovou oenu
l 550 000'.- s platbou při podpisu smlouvy Kč 250 000,- a dále v kvartá|ních platbách ve výši
65 000'. Kč po dobu 5 let

2. rozpďtovéopaffeníě.6-přesunfinančníchprosředkůzoddíl$6171 správaMěÚvev$i
692 900'- Kč na oddíl$ 232l kanalizace
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