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okres Ostrava - město

Rada

a) bere na vědomí
1 . informaci povodňové komise a stav opatření k zajištění ochrany občanů a majetku
2. zápisy komisí rady
3. plnění píjmů a výdajů rozpočtu města k 3 i.03.2010
4. závétečný účet za rok 2009 a zprávu o ýsledcich přezkoumání hospodďení svazku

obcí Region Slezská brána za rok 2009
5. Zápis likvidační komise města Šenov ze dne 22.04'2010
6. zprávustavebně-dopravníkomise
7. stíŽnost p. Urbance a odpověď na otž!?ky ze dne 13.05.2010

b) schvaluje
1. kontrolu usnesení: spiněnyúkoly:51/1,5I12' trvají úkoly:50/1,5I/3,51l4
2' plán práce stavebně.dopravní komise na rok 2010
3. rozpočtová opatření č. 9-1I/2010 dle předloženého návrhu v příloze
4. čerpríní prosťedků z Fondu reprodukce majetku na l"ýměnu oken v budově ZUŠ ve

l"ýši 360 tis. Kč
5. Zad,ávaci dokumentaci podlimitní vetejné zakéuky realizované druhem

zjednodušeného podlimitrrího řízení dle $ 38 zákona č' 137 /2006 Sb., o veřejných
zakazkách _ Veřej ná zakiuka o sdruzených službách dodávky elektrické energie pro
centrálního zadavatele Město Šenov

6. Kupní smlour,u na prodej hasičského vozidla Karosa CAs K-25, Liaz 101, registrační
znaěky FMB 16 57, mezi Městem Šenov a obcí Syrovín za cenu 950 o00,- Kč vč.DPH

7' likvidaci majetku města Šenov dle návrhu likvidační komise města ze dne 22.04.20LO
8. žádost MUDr. Šochové o zařazeni 1 ks směrové informační tabule s textem

,,Rehabilitační centrum Šenov'' do systému silničního iníormačního zrračeni' a to za
podmínek úhrady výrobních niíkladů značky a ročního poplatku zajejí údrŽbu dle
platné smlouvy o dílo mezi městem Šenov a firmou VSIGN, a to po celou dobu
umístění značky vždy k 31.01. příslušného kalendrířního roku' V případě ukončení
umístění značky hradí nríklady spojené s demontáží načky žadate|.

9. umístění stavby a zřizení věcného břemene na části pozemku p.č. 5592' k.ú. Šenov u
ostravy, pro stavbu přípojky elektro, vodovodní přípojky, přípojky plynu a sjezdu k
pozemku p.č. 5698/3, k.ú. Šenov u ostravy, ve prospěch Tomáše Grygerka, za
jednÓrázovou náhradu ve qýši 500'- Kč za plochu stavby vymezenou geometrickým
plánem pro lyznačení věcného břemene do 10 m2 + 100,. Kč zakaždých dalších l0
m2. Ke konečné ceně bude připočteno DPH.



10. umístění stavby a zřizení věcného břemene na části pozemku p.č.4|74, k.ú. Šenov u
ostravy' pro stavbu vodovodní přípojky (protlakem) k pozemku p.ě. 4299/4,k.it.
Šenov u ostravy, ve prospěch Milana Chomistka' zajednorázovou náhradu ve qýši
500'- Kč za plochu stavby lymezenou geometrickým plánem pro vyznačení věcného
břemene do 10 m2 + 100'- Kč zakaždých dalších 10 m2. Ke konečné ceně bude
připočteno DPH.

l l . umístění stavby a zšizen1věcného břemene na části pozemku p.č. 5593. k.ú. Šenov u
ostraly' pro stavbu přípojky elektro, přípojky plynu a sjezdu k pozemku p.č. 5657,
k.ú. Šenov u ostravy, ve prospěch Petry Fialové, zajednorázovou niíhradu ve ýši
500'- Kč za plochu stavby vymezenou geometrickým planem pro vyznačení věcného
břemene do 10 m2 + 100'. Kč zakaždých dalších 10 m2. Ke konečné ceně bude
piipočteno DPH.

12. umístění stavby a ďízení věcného břemene na čiísti pozemku p.č. 1816/1, k.ú. Šenov
u ostraly' pro stavbu karralizační přípojky k pozemku p ,č. |02511, k.ú. Šenov u
ostraly, ve prospěch Lesů Ceské republiky, s'p.' za jednorázovou náhradu ve ýši
1000'- Kč za plochu stavby r.ymezenou geometrickým plánem pro vyznačení věcného
břemene do i0 m2 + 200'- Kč za kaŽdých dalších 10 m2. Ke konečné ceně bude
připočteno DPH.

1 3. bezplatné uživáni zasedaci místnosti v oD pro schůze Skautů po dobu oprav jejich
pronajaých prostor

14. optimalizaci Kanalizace Jih

c) doporučuje
1. ZMě ke schválení Darovací smloulu č' oy/107/iD010/Ha mezi MSK a Městem

Šenov _ pozemky:
- p.č. 410213 ' ostatni plocha _ ostatní komunikace, o Úměře 425 m2'
- p.ě. 410214, ostatní plocha' ostatní komunikace, o výměře 1'004 m2,
- p.č.410215, ostatní plocha _ ostatní komunikace, o výměře 999 m2,
. p.č.5169/4' ostatní plocha _ ostatní komunikace, o v'.íměře 1357 m2,
všechny v k.ú. Šenov u ostravy

d) svěřuje
1. působnost ukládání pokut dle $ 58 zríkona č. 12812000 Sb., ve znění pozdějších

předpisů, ve věci Ing. Golasovského a Ing. Javork4 odboru výstavby a ZP

e) neschvaluje
1. posk1tnutí dotace Mysliveckému sdruŽení Šenov.PeŽgovský les na výstavbu a

zprovozněni elektrické přípojky k myslivecké chatě

f) jmenuje
1 . komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na akci ,,Veřejná zakrízka o sdruŽených

sluŽbách dodávky elektrické energie pro centralního zadavatele Město Šenov.. ve
složení: Ing. Jan Blažek' Rostislav KoŽušník, Ing. Jaromír Krejčok, Ivo Kičmer, Ing.
Petr Dobeš, zapisovatel JUDr. Lukáš oramus' náhradníci: Lenka Chrastinová DiS.'
Ing. Petr Pauk, Vítězs|av Kleg4 Rudolf Šugar, JUDr. Tomáš Panáček. Tato komise
provede rovněŽ i otevírání obálek s nabídkami.



g) revokuje
i. usnesení z minulé schůze č.51/b) 6 (dodatek k Nájemní smlouvě č. 16/2002 _ p' M,

Butorova)

h) postupuje
l. na vědomí ZMě zprálrr stavebně-dopravní komise
2. řešení problému ve věci stížnosti p. Urbance stavebnímu uřadu a MH

i) ukládá

5211 opravit Pro vozrri Íád Zárneckého parku (u staré škol'
zodp.: MH

52/2 optavit mapl, města na ruáměstí
zodp.: MH

52/3 předári hasiěského vozid1aLíaz CAS 25 dle uzavřené Kupní srnlouw
zodp.: velitel JSDH termín:15.0ó.2010

5214 odhlášení hasičského vozidlaLlaz CAS 25 na odboru dopravně-správních čirrrrostí
MMO
zodp.: MH

52/5 vyŤazeru hasičského vozidla Liaz CAS 25 z evidencíIZS Í]ZS
zodp.: MH termín:15.06.2010

V Šenově, 2010-05-19
Zapsa|a:, Ing. Kotrová

termín: 15.0ó.2010

termín:15.06.2010

termín:15.06.2010
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Mgr. Darja Kuchařová
starosta
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Ing,JJan B|ažek
místostarosta


