MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV
Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov, tel.: 487 712 012, fax: 487 712 000

Usnesení ze zasedání č. 35 Zastupitelstva města Kamenický Šenov
24. února 2014 ve vzdělávacím centru
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dle prezenční listiny 15 členů
Přítomni: Bouchalová J., Mgr. Drozdová H.,Ing. Čech P., David P., Jech Z., Jakoubek J., Kožíšek P.,
Bc. Kučera F., Ing. Bc.Knie H., Kypusová L., Mgr. Machová P., Mazáková M., Bc. Půček P.,
Vičan A.,Vičan J.,
Ostatní: Ing. Fridrichová J,.Ing.Antoniacíová M., Bártl M. DiS, Bláhová K., Bc. Chlup B., Braunová H.,
Kučerová R., Ing. Machová K.., Marek J., Jarošová J.,

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------35.1/2014 Zastupitelstvo města bere na vědomí:
35.1/1/2014 zprávu předsedy kontrolního výboru o trvání úkolů - zaslána společně s materiály
16.3/4/2012 ZM pověřuje starostu města jednat s ÚZSVM o bezúplatném převodu pozemků p.č. 170/26
(3.099m2), p.č. 170/35 (3.418m2) v k.ú. Kamenický Šenov ve veřejném zájmu - Bylo zasláno
souhlasné stanovisko ZM. Následně se čeká na doručení smlouvy na město (úkol trvá)
21.3/1/2012 ZM ukládá starostovi města jednat s ……… o jeho zájmu koupit pozemky p.č 473/1 trvalý travní
porost (657m2 ), p.č. 469 zahrada (629m2), st.p.č.262 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště
(402m2), p.č. 2682 ostatní plocha, ostatní komunikace (191m2) , p.č. 466 zahrada (1694m2) ,
st.p.č 269 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště (198m2) a dle geometrického plánu č.136344/2012 p.č. 468/1 zahrada (706m2) v k.ú. Kamenický Šenov za 626.780,- Kč. Termín do
31.01.2013. Schůzka proběhla – bez závěru (úkol trvá)
23.3/1/2013 ZM ukládá starostovi města starostovi uzavřít kupní smlouvy na prodeje, nákup a převod
pozemků u bodů 23.2/7/2013 - 23.2/10/2013 (usn.23.2/8/2013 úkol trvá - nastaly změny ve
f.ALPMONT)

29.3/4/2013 ZM ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvy na prodeje, nákup a převod pozemků u bodů
29.2/13/2013- 29.2/20/2013 (usn 29.2/15; 16; 17 - úkol trvá)
31.3/1/2013 ZM ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvy na prodeje, nákup a převod pozemků u bodů
31.2/6/2013- 31.2/9/2013 (usn. 31.2/8/2013 úkol trvá-chybu lesy stále řeší)
32.3/1/2013 ZM ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvy na prodeje, nákup a převod pozemků u bodů
32.2/7/2013. (splněno)

úkoly z předchozího zasedání ZM
33.3/1/2013 ZM ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvy na prodeje, nákup a převod pozemků u bodů
33.2/10/2013- 33.2/11/2013 (úkol trvá)
33.3/2/2013 ZM ukládá starostovi města podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 26. 11 .2013
33.3/3/2013 ZM ukládá starostovi města podepsat Dodatek č.2. ke Smlouvě o dílo č. 2/2013, na
akci ,,Stavební úpravy MŠ Pískovec – Kamenický Šenov“ mezi Městem Kamenický Šenov,
Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov (IČO:00260622) a firmou AFC Servis DC a.s.,
Březová 137/62, 405 02 Děčín III (IČO: 27274691).
(splněno)
33.3/4/2013 ZM ukládá starostovi města podepsat dodatek č. 3 ke stanovám svazku obcí Novoborska dle
znění v příloze (splněno)
34.3/1/2014 ZM ukládá starostovi města podepsat smlouvu o dílo na stavbu „Snížení energetické náročnosti
budovy MŠ Mistrovická v Kamenickém Šenově “ s firmou Stavoterm Černý s.r.o., Na Zvonku
876/7, 460 15 Liberec, IČ: 25459805 (úkol trvá – smlouva se přepracovává dle NOZ – viz.bod
jednání)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35.2/2014 Zastupitelstvo města schvaluje:
35.2/1/2014

program jednání – doplněný-stažený o body
6.2 Smlouva na dodavatele na snížení energetické náročnosti MŠ Mistrovická

ZM schválilo–v poměru hlasů všichni pro: 15 :0

35.2/2/2014

ověřovatele zápisu: BOUCHALOVÁ J. ; KYPUSOVÁ L.
ZM schválilo–v poměru hlasů všichni pro: 15 :0

35.2/3/2014

návrhovou komisi:
předseda: VIČAN J.
členové: MAZÁKOVÁ M. ; KOŽÍŠEK P.
ZM schválilo–v poměru hlasů všichni pro: 15 :0
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35.2/4/2014

schodkový rozpočet Města Kamenický Šenov pro rok 2014 v paragrafovém znění dle
předloženého návrhu
ZM schválilo–v poměru hlasů: pro: 10
zdržel: 2 (pp.David, Drozdová,)

35.2/5/2014

prodej bytové jednotky č. 7 v bytovém domě v ul. Nová čp. 850, 471 14 Kamenický
Šenov, na pozemku st.p.č. 954 v k.ú. Kamenický Šenov, který je zapsán na LV č. 1185,
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, součástí je
i podíl stavební parcely č. 954, žadateli …………., 471 14 Kamenický Šenov za
152.165 Kč.
ZM schválilo–v poměru hlasů: pro: 14

35.2/6/2014

; proti: 3 (pp.Bouchalová, Kypusová, Machová) ;

; proti: 0 ; zdržel: 1 (p.Půček)

smlouvu o dílo na stavbu „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Mistrovická
v Kamenickém Šenově “ s firmou Stavoterm Černý s.r.o., Na Zvonku 876/7, 460 15
Liberec, IČ: 25459805, upravenou dle NOZ
ZM schválilo–v poměru hlasů: pro: 13 ; proti: 0 ; zdržel: 2 (pp.Bouchalová, David )

35.2/7/2014

výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
ZM schválilo–v poměru hlasů všichni pro: 14

35.2/8/2014

– p.Půček mimo jednací sál

předložený návrh přísedících Okresního soudu v České Lípě z řad občanů
Kamenického Šenova na volební období 20104 – 2018.
ZM schválilo–v poměru hlasů: pro: 14 ; proti: 0 ; zdržel: 1 (p.Machová )

35.3/2014 Zastupitelstvo města ukládá:
35.3/1/2014

starostovi města podepsat smlouvu o dílo na stavbu „Snížení energetické náročnosti
budovy MŠ Mistrovická v Kamenickém Šenově “ s firmou Stavoterm Černý s.r.o., Na
Zvonku 876/7, 460 15 Liberec, IČ: 25459805, upravenou dle NOZ.
ZM schválilo–v poměru hlasů: pro: 13 ; proti: 0 ; zdržel: 2 (pp.Bouchalová, David )

35.4/2014 Zastupitelstvo města ruší:
35.4/1/2014

usnesení č. 34.3/1/2014

(ZM ukládá starostovi města podepsat smlouvu o dílo na stavbu „Snížení
energetické náročnosti budovy MŠ Mistrovická v Kamenickém Šenově “ s firmou Stavoterm Černý s.r.o., Na Zvonku
876/7, 460 15 Liberec, IČ: 25459805)

ZM zrušilo–v poměru hlasů všichni pro: 15 :0

V Kamenickém Šenově , dne 25. února 2014

…………………………………….
Bc. FRANTIŠEK KUČERA
starosta města

Zapsala: Jarošová Jana

…………………………………..
ZBYNĚK JECH
místostarosta města
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