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Usnesení
z 19. zasedání zastupite|stva města konaného dne 25. 06. 2009

Zastupitelstvo města :

a) bere na vědomí :

1 . kontrolu usnesení z 18. zasedáni ZMé :
splněny body : 18/1) 1' 18/i) 2
trvají body: 18/i) 3

2. zprávtl o čirurosti rady města

3. zptálu o činnosti finančního výboru

4. zprávu o činnosti kontro].rrího ýboru

5. zprávu PCR

6. zprálu MěP

7. zprálrr KPPP

8. zprálu krizového štábu

9. zprálu povodňové komise

10. zpr&u komise ávotního prostředí

|Í . wýIah z dokončené studie nové stavby knihovny a muzea v Šenově, zpracovatel: Ing.
Žrrcn. l omas ĎonovsKy

12- v'tah z rekonstrukce objektu staré školy, která je před dokončením, zpracovatel., lng. arch.
JosefHavlíček

13 . wfi.ah z předchozftto zpracovríní studie rekonstrukce staré školy, zpracovatel: Ing. arch.
Amošt l{radil

i 4. rozpočtová opatření č. 6 _ 13 l2oo9 schvrílená RMě dle upraveného návrhu
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15. pověření staÍostky ukládáním dočasně volných ťrnančních prostředků na účty s lyšší
urokovou sazbou neŽ činí woky na běžném účtu

16. Přehled daňových příjmů r- 2008,2009 a daňouý propad roku 2009

1 7' Přehled o plnění a čerpání rozpočtové rezervy odd$ 3639 _ uzemní rozvoj k25.06.2009

18. informaci k postupu vyřízení uzemnÍro rozhodnutí při umístění stavby Kanalizace Šenov -

Jih a Kanalizace Senov - Sever - rozšíření kanalízační sítě

!9, závěrečný účet za rok 2008 a zprálnl o výsledcích přezkoumání hospodďení svazku obcí
Region Slezská brána za rok 2008

20. žádost o zvríŽení přehodnocení stanovených koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí

b) schvaluje :

1. Plan práce f,rnančního 'r.ýboru na II. pololetí r. 2009 dle předloŽeného návrhu po úpravách

2. Plan kontrolní čirrrrosti kontrolního ýboru na II. pololetí r. 2009 dle náwhu po úpravách

3. rozpočtové op atřeni č. |412009 dle předloženého náwhu v příloze

4. zfuněr darování částí pozemků p.č. 5087 a 5089i 1, k.ú. Šenov u ostrary, nacházejících se
pod MK Rodinná, do majetku města

5. zárněr darovaní pozemku p.č. 2937,k.\. Šenov u ostralry' vě. zeleně nacháaejicí se na
tomto pozemku, vlastník SK Šenov, Lipová alej, do majetku města s tím, že město uhradí
nríklady spojené s odstraněním poškozené zelelé

6. záměr darování pozemlď p.č. 37l|,37/2 a37l3,k.ú. Šenov u ostraq,, vč. zeleně
nachazející se na těchto pozemcích, vlastr:ík ČoS - Tělocvičná j ednota Sokol Senov, do
majetku města s tím, Že město do 5 let poŽádá o dotaci na vybudování víceúčelové
sportovní plochy na stávající asfaltové ploše za školou a ďíle po dobu 8 let bude město
lrradit ČoS pronájmy v tělocvičnách ZŠ Šenov, dle stávajícího časového rozsahu aktivit

7. přijetí příspěvku 5.042 tis. Kč ze SFDI pro akci Rekonstrukce chodníků včetr:ě prvků
pasivní bezpečnosti podél si|nice I1/4,73,II|479 aú. Lipová - Ill.etapa

8. pňjetí dotace 8.78l,5 tis' Kč z RR pro akci Bezbariérol"ý Šenov

9. Ro č. 16/2009, a to 200 tis' Kč z kap. 3639 _ itzemni' rozvoj _ na zpracování PD
rekonstrukce staré školy

l0. odměny neuvolněný,rn členům ZMě takto: předsedové ýboru a komisí: 1 700,- Kč, radní:
2 000,. Kč, členové ýboru a komisí: 1 500,- Kč, členové ZMě: 500,. Kč, a to s účirrností
od 01.07 .2009



c) v.vdává

l . změnu Uzemního plánu obce Senov, č. 8 dle přílohy č. l předloženého materiálu

d) rozhodlo

1 . o pořízení nového uzemního pliínu města Šenov. Určený zastupitel pro spolupráci s
pořizovatelem je Ing. Jan Bla:žek

2. odložit požadavky občanů na změny uzemně plánovací dokumentace a zahmout je v riímci
pořízeni nového uzemního plrínu města Šenov

3. o zpracoviíní PD a podríní ádosti o dotaci z RoP MSK - budoviíní infiastruktury pro
využití volného času v budově staré školy dle PD Ing. arch. Havlíčka

e) neschvaluje

l. podané ádosti na poskynutí dotací z rozpočtu Města Šenov na rok 2009' a to z důvodu
nedodrŽení podmínek Zasad pro hodnocení a poskyování dotací z rozpočtu Města Šenov
pro rok 2009, schvrllených ZMě

2. zárněr darcvénj pozerrkl pk70/2, k.ú. Šenov u ostraly, o výměře 136 m2, do majetku
města

3. návrh kupní smlouvy uzavřené mezi Městem Šenov a Stavebním b1tovym družstvem ve
Fýdku-Místku' za podmínek v ní sjednaných' předloŽený sBD F.M

4. Ro č. l5l2009 _ poskytnutí finančního příspěvku na opravu střechy ř'k. kostela
Proďetelnosti BoŽí ve výši 50 tis. Kč

5. vyhlášení nového dotačního titulu pro dotace spolkům a občanským sdruŽením

fl ukládá

1. odboru investic, MH a dopravy zpracováni a projednríní PD pro výstavbu objeknr pro
r,yuŽití volného času v budově staré školy

2. vedenj městajednat o odkoupení pozemku pro ýstavbu sběmého dvora



3. RMě připravit náwh organizačních a personrílních opatření v kap. 6171, 6112 a 5311, se
záměrem docílit ve v.ýdajích rozpočtu na r. 2010 úsporu nejméně 2 mil' Kč, termín:
31.08.2009
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In{  Jan  B]ažek
írístostarosta

Mgr .  Da{a  Kucha řová
staÍo$a

V Šenově dne : 25.06.2009


