bod č. 5.4 – návrh na vložení bodu

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAMENICKÝ ŠENOV
Finanční odbor
Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov, tel. 487 712 014, e-mail: antoniaciova@kamenicky-senov.cz

Podklady pro 25. zasedání Zastupitelstva města
konané dne 30. 6. 2021
Předkladatel:

Michal Třešňák starosta

Zpracovatel:

Antoniacíová Marcela

Označení věci: Finanční dar na pomoc obcím postiženým tornádem
Projednáno:
Rozpočet:

Nároky na rozpočet jsou – par. 3399, pol. 5901

Návrh usnesení:
ZM schvaluje finanční dar ve výši 100.000,- Kč na pomoc obcím postiženým tornádem zaslaným na
transparentní účet zřízený městem Hodonín č. 123-3116270217/0100.

Důvodová zpráva:
Obce na jižní Moravě byly dne 25.6.2021 zasaženy ničivým tornádem. Na pomoc pro odstranění škod
město Kamenický Šenov poskytuje finanční dar ve výši 100.000,- Kč. Poskytnutí daru je v kompetenci
zastupitelstva města. Výnos finančního daru bude zaslán na transparentní účet, který zřídilo město
Hodonín č. 123-3116270217/0100.

Vyjádření RM:

Další vyjádření:

Podpis zpracovatele návrhu:

Podpis předkladatele návrhu:

…..………………………………...
Marcela Antoniacíová – vedoucí FO

.…….………………………...........
Michal Třešňák – starosta města

bod č. 6.15 - návrh na vložení bodu

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAMENICKÝ ŠENOV
Starosta / místostarosta
Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov, tel. 487 712 001, e-mail: starosta@kamenicky-senov.cz
tel. 487 712 002, e-mail: mistostarosta@kamenicky-senov.cz

Podklady pro 23. zasedání Zastupitelstva města
konané dne 30. 6. 2021
Předkladatel:

Michal Třešňák

Zpracovatel:

Michal Třešňák

Označení věci: Dovybudování sběrných kapacit v Novoborsku
Projednáno:
Rozpočet:

Svazek obcí Novoborska dne 25.6.2021

Návrh usnesení:
1. ZM schvaluje účast města Kamenický Šenov na projektu „Dovybudování sběrných kapacit
v Novoborsku“. Žadatelem o dotaci je Svazek obcí Novoborska, termín realizace je rok 2021.
Předpokládaná vlastní spoluúčast města Kamenický Šenov na projektu „Dovybudování sběrných
kapacit v Novoborsku“ je dle projektové dokumentace 291.789,24,- Kč bez DPH. Případné navýšení
či snížení částky bude dáno podmínkami při realizaci projektu.
2. ZM ukládá RM zapracovat částku 291.789,24,- Kč bez DPH na vlastní podíl k dotaci
„Dovybudování sběrných kapacit v Novoborsku“ do rozpočtové změny č.5.
Zodpovědná osoba: Michal Třešňák – starosta

Termín: 31.12.2021

Důvodová zpráva:
Předkládám vám žádost o dotaci na projekt „Dovybudování sběrných kapacit v Novoborsku“, která
byla podána v rámci výzvy č. 126 Operačního programu Životní prostředí ve specifickém cíli 3.2 zvýšit
podíl materiálového a energetického využití odpadů. Cílem projektu je modernizace a dovybavení
sběrných míst odpadovými nádobami na oddělené druhy komunálních odpadů na katastrálních
územích vybraných obcí dobrovolného svazku Novoborska. Projekt neřeší nakládání s biologicky
rozložitelnými odpady, které jsou produkovány z rekultivace soukromých ploch (obce ano).
Vlastníkem předmětu dotace bude Svazek obcí Novoborsko. Jednotlivé technologie budou
distribuovány na jednotlivé obce dle rozdělení, které bude uvedeno v uzavřené smlouvě o dílo
s vybraným dodavatelem na základě výběrového řízení. Distribuce technologií na obce bude
provedena na základě smlouvy o výpůjčce mezi vlastníkem předmětu dotace a danou obcí a bude
uzavřena na dobu 5 let, která odpovídá povinné době udržitelnosti projektu.
V rámci dotačního projektu budou provedeny drobné stavební úpravy na stávajících separačních
hnízdech v katastrálních územích vybraných obcí svazku Novoborska. Po provedení stavebních úprav
separačních hnízd, dojde k jejich vybavení dodatečnými odpadovými kapacitami pro shromažďování
relevantních druhů odpadů, které jsou předmětem projektu. Také budou pořízeny velkoobjemové
kontejnery a menší kontejnery na bioodpad na sběr BRKO z kultivace veřejných travnatých pozemků,
které budou rozmístěny na pozemcích daných katastrů obcí. Pomocné technologie např. sítě, plachty,

nájezdy aj. budou soužit k zefektivnění nakládání s odpady a zjednodušení jejich manipulace či
přepravy.
Realizace: během léta stavební úpravy, dodávka nádob a kontejnerů podzim 2021

Vyjádření RM:
Další vyjádření:

Podpis zpracovatele návrhu:

Podpis předkladatele návrhu:

…..………………………..
Michal Třešňák – starosta

.…….……………………..
Michal Třešňák – starosta

bod č. 8.2 – návrh na vložení bodu

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAMENICKÝ ŠENOV
Starosta / místostarosta
Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov, tel. 487 712 001, e-mail: starosta@kamenicky-senov.cz
tel. 487 712 002, e-mail: mistostarosta@kamenicky-senov.cz

Podklady pro 23. zasedání Zastupitelstva města
konané dne 30. 6. 2021
Předkladatel:

Michal Třešňák

Zpracovatel:

Michal Třešňák

Označení věci: Podání žaloby vůči společnosti PSD s.r.o.
Projednáno:
Rozpočet:
Návrh usnesení:
1. ZM schvaluje podání žaloby prostřednictvím společnosti Havel Partners, s.r.o., advokátní
kancelář, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, IČ: 26454807 ve věci vypořádání
pohledávek vzniklých při rekonstrukci investiční akce „Objekt zázemí sportovního areálu –
Kamenický Šenov“.
2. ZM pověřuje starostu města zastupováním Města Kamenický Šenov ve věci podání žaloby
prostřednictvím společnosti Havel Partners, s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Na Florenci 2116/15,
110 00 Praha 1, IČ: 26454807 vůči společnosti PSD s.r.o., se sídlem Březová 187, 405 02 Děčín III,
IČ: 64650910.

Zodpovědná osoba: Michal Třešňák – starosta

Termín: 31.8.2021

Důvodová zpráva:
Právní zástupce společnosti PSD JUDr. Jelínek telefonicky informoval zastupující společnost Havel
Partners-advokátní kancelář (město Kamenický Šenov), že jeho klient na zastupitelstvem schválenou
nabídku narovnání nepřistoupil. Dle posledního návrhu by byla společnost PSD ochotna přistoupit na
variantu, kdy se vzdá svého nároku na doplatek ceny díla a ceny víceprací za předpokladu, že se Město
Kamenický Šenov vzdá svého nároku na smluvní pokutu a náhradu škody, která jí byla způsobena
v důsledku prodlení ve výši nákladů na stavební dozor nad rámec předpokládané doby provádění díla.
Jinak řečeno; nad rámec návrhu ze strany Města Kamenický Šenov požaduje společnost PSD, aby se
město vzdalo pohledávky z titulu nároku nákladů na stavební dozor ve výši 63.261,- Kč
s příslušenstvím. Toto by bylo ovšem riziko města, že se nechová s péčí řádného hospodáře. Z tohoto
důvodu navrhuji podání žaloby na společnost PSD s.r.o. Děčín. Zahájením soudního řízení je
poplatková povinnost, kdy soud vyzve žalobce k uhrazení soudního poplatku. V daném případě se
bude výše soudního poplatku odvíjet od uplatněné pohledávky, která v současné době činí 627.533,27
Kč, neboť část původní pohledávky ve výši 260.367,10 Kč byla užita k započtení pohledávky
společnosti PSD na zaplacení doplatku ceny díla ve smyslu smlouvy o dílo ze dne 4.7.2019 (dále jen
„Smlouva o dílo“). Soudní poplatek činí v souladu se zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích
(dále jen „SOP“) 5% z jistiny (tj. z částky 627.533,27 Kč), což činí částku 31.377, Kč. Pokud by byl
uzavřen soudní smír, pak soud v souladu s § 10 odst. 7 SOP část zaplaceného soudního poplatku
snížený o 20% vrátí.

Vyjádření RM:
Další vyjádření:

Podpis zpracovatele návrhu:

Podpis předkladatele návrhu:

…..………………………..
Michal Třešňák – starosta

.…….……………………..
Michal Třešňák – starosta

