
Rok 2007 

 
USNESENÍ 

 
z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily 

konaného dne 24. 5. 2007 
_______________________________________________________________ 

 
Zastupitelstvo města Semily po projednání : 
 
bere na vědomí        4.49./07/ZM 
 
zápis z jednání kontrolního výboru konaného dne 2. května 2007 
 
 
ukládá         4.50./07/ZM 
 
k dopracování variantu č. III rekonstrukce kina Jit řenka na multifunkční objekt se 
zapracováním připomínek z diskuse a ukládá předložit propočet provozních nákladů 
budovy 
 
zajistí: pan Ladislav Vacátko, vedoucí odboru výstavby a rozvoje 
 
 
bere na vědomí        4.51./07/ZM 
 
studii rekonstrukce náměstí zpracovanou Ateliérem 4 a souhlasí s jejím zpracováním do 
podoby projektové dokumentace s tím, že bude zváženo umístění vánočního stromu 
v centrální klidové části u MěÚ a odclonění prostoru mezi křižovatkou a před prodejnou 
A. vhodnou zelení a bude zapracováno veřejné osvětlení 
 
 
pověřuje         4.52./07/ZM 
 
PhDr. Věru Pickovou, MUDr. Petra Krti čku, Mgr. Stanislava Pěničku a Mgr. Josefa 
Zajíce k jednání s investorem a předložení smlouvy o spolupráci, která zajistí výstavbu 
Obchodně společensko kulturního centra v lokalitě Polyform, dle předložené 
architektonické studie, tento materiál s ohledem na složitost jednání bude zastupitelům 
předložen nejpozději 7 dní před zasedáním zastupitelstva 
 
 
vydává         4.53./07/ZM 
 
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2007, kterou se doplňuje vyhláška č. 5/2006 o stanovení 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Semily ve 
znění vyhlášky č. 9/2006 
 
zajistí: Bc. Lenka Soukupová, vedoucí majetkoprávního odboru 



schvaluje         4.54./07/ZM 
 
A) Zvýšení příspěvku příspěvkové organizaci Nemocnice s poliklinikou v Semilech, 
3. května o 289.673,- Kč na ošetření osob pod vlivem alkoholu, intoxikovaných osob a 
akutní ambulantní péči a na politiku zaměstnanosti od úřadů práce 
B) Zvýšení příspěvku příspěvkové organizaci Městská knihovna Semily, Ke stadionu 
238 o 582.000,- Kč na regionální funkci knihoven 
C) Snížení příspěvku příspěvkové organizaci Sociální služby Semily, Bavlnářská 523 
o 6,374.000,- Kč od Krajského úřadu Libereckého kraje na provoz 
D) Snížení příspěvku občanskému sdružení Podkrkonošská společnost přátel dětí  
zdravotně postižených o 30.000,- Kč na účast přátel z Holandska na festivalu Patříme 
k sobě ) 
E)  Rozpočtové změny vlastní část 2. a rozpočtové změny z KÚLK část 2 
 
zajistí: Ing. Jana Radějová, vedoucí finančního a plánovacího odboru 
 
 
schvaluje          4.55./07/ZM 
 
C) vyloučení uchazeče č. 1 (Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., 
Jeruzalémská 964/4, Praha 1) před hodnocením nabídek u veřejné zakázky malého 
rozsahu, a to z důvodu nedodržení zadávacích podkladů. 
 
souhlasí 
 
A) s čerpáním nového dlouhodobého úvěru  na financování investičních akcí Města 
Semily v roce 2007 ve výši 9,000.000,- Kč na dobu 10 let s pravidelnými měsíčními 
splátkami, při úrokové sazbě fixované na dobu 10 let, s nabídkovou cenou 1,714.255,04 
Kč, od peněžního ústavu – Komerční banka, a.s.,  Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, 
IČ 45317054, DIČ CZ45317054 
 
schvaluje 
 
B) v příloze předložený návrh úvěrové smlouvy na přijetí výše uvedeného úvěru 
uzavírané mezi věřitelem – bankou: Komerční banka, a.s.,  Na Příkopě 33 čp. 969, 114 
07 Praha 1, IČ 45317054, DIČ CZ45317054 a dlužníkem: Městem Semily 
 
zajistí: Ing. Jana Radějová, vedoucí finančního a plánovacího odboru 
 
schvaluje         4.56./07/ZM 
 
příspěvky občanským sdružením dle doporučení Rady města Semily z jednání dne 25. 
dubna 2007 
 
zajistí: Bc. Eva Šírová, pověřená vedením odboru školství, kultury a vnějších vztahů 
 Ing. Jana Radějová, vedoucí finančního a plánovacího odboru 
 
 
 
 



 
schvaluje         4.57./07/ZM 
 
smlouvu o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu M ěsta Semily investorovi – 
Vodohospodářské sdružení Turnov na část nákladů spojených s realizací stavby 
„Oprava kanalizace Nádražní“ v Semilech, která se skládá z objektů SO – 101 oprava 
kanalizace a SO – 102 oprava komunikace 
 
zajistí: pan Ladislav Vacátko, vedoucí odboru výstavby a rozvoje 
 
doplňuje         4.58./07/ZM 
 
zásady návrhu městského mobiliáře pro město Semily  o další typ odpadkového koše 
v lokalitách CII,H,PI,PII,K  
 
zajistí: pan Ladislav Vacátko, vedoucí odboru výstavby a rozvoje 
 
 
schvaluje         4.59./07/ZM 
 
uzavření předložené kupní smlouvy s panem Pavlem Ratouským a panem Petrem 
Ratouským, Semily, jejímž předmětem je nově oddělený pozemek par. č.  476/2  v kat. 
území a obci Semily 

 
zajistí: Bc. Lenka Soukupová, vedoucí majetkoprávního odboru 
 
 
schvaluje         4.60./07/ZM 
 
uzavření předložené kupní smlouvy s firmou Ing. Josef Chlum – Elite Bohemia, Semily, 
IČ 64241483, jejímž předmětem je pozemek par. č. 383/2 v kat. území a obci Semily 
 
zajistí: Bc. Lenka Soukupová, vedoucí majetkoprávního odboru 
 
 
schvaluje         4.61./07/ZM 
 
uzavření předložené kupní smlouvy s Jaroslavou a Petrem Jiráskovými, Semily, jejímž 
předmětem je nově oddělený pozemek par. č. 4089/4 v kat. území a obci Semily 
 
zajistí: Bc. Lenka Soukupová, vedoucí majetkoprávního odboru 
 
revokuje         4.62./07/ZM 
 
usnesení č. 15 ze dne 7. 12. 2006 a schvaluje uzavření předložené kupní smlouvy 
s Českým rybářským svazem – místní organizací Semily, jejímž předmětem je pozemek 
par. č. 2126  v kat. území a obci Semily 
 
zajistí: Bc. Lenka Soukupová, vedoucí majetkoprávního odboru 
 



schvaluje         4.63./07/ZM 
 
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a budoucí smlouvě o zřízení 
předkupního práva s Ivanou a Markem Veselých, Semily, jejímž předmětem je pozemek 
par. č. 1940/16 v kat. úz. a obci Semily 
 
zajistí: Bc. Lenka Soukupová, vedoucí majetkoprávního odboru 
 
schvaluje         4.64./07/ZM 
 
zveřejnění záměru prodeje poz. par. č. 2397/8 v kat. území a obci Semily dle 
předloženého návrhu 
 
zajistí: Bc. Lenka Soukupová, vedoucí majetkoprávního odboru 
 
 
schvaluje         4.65./07/ZM 
 
zveřejnění záměru prodeje části poz. par. č. 929/3 v kat. území a obci Semily (v 
geometrickém plánu z 15. 11. 2006 označena jako poz. par. č. 929/7 o výměře 1 m2) dle 
předloženého návrhu 
 
zajistí: Bc. Lenka Soukupová, vedoucí majetkoprávního odboru 
 
 
neschvaluje         4.66./07/ZM 
 
zveřejnění záměru prodeje části poz. par. č. 1589/2 v kat. území Bítouchov u Semil dle 
žádosti manželů Šimkových ze dne 5. 4. 2007 
 
zajistí: Bc. Lenka Soukupová, vedoucí majetkoprávního odboru 
 
 
neschvaluje         4.67./07/ZM 
 
zveřejnění záměru prodeje poz. par. č. 3192 v kat. území Semily dle žádosti pana Hynka 
ze dne 21. 3. 2007 
 
zajistí: Bc. Lenka Soukupová, vedoucí majetkoprávního odboru 
 
 
schvaluje         4.68./07/ZM 
 
podání žádosti u Libereckého kraje o převod pozemku par. č. 4077 v kat. území a obci 
Semily formou daru (na pozemku se nachází stavba komunikace a chodníků v majetku 
města – ul. U Náhonu a část ul. Sokolská) 
 
zajistí: Bc. Lenka Soukupová, vedoucí majetkoprávního odboru 
 
 



schvaluje         4.69./07/ZM 
 
podání žádosti u ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný 
převod poz. par. č. 1398/3 a dále poz. par. č. 4084/2 a poz. par. č. 122/2 včetně stavby 
komunikace v kat. úz. a obci Semily formou daru 
 
zajistí: Bc. Lenka Soukupová, vedoucí majetkoprávního odboru 
 
 
 
 
 
 

 
...................................................... 

Vladimír Šimek 
místostarosta 

...................................................... 
Mgr. Jan Farský 

starosta 
 


