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Souhrn výsledků  

8. zasedání zastupitelstva města konaného dne 19. 11. 2019 

 

 

Zastupitelstvo města Šenov: 

 

 

a) bere na vědomí: 

1. zprávu o činnosti odboru investic, MH a dopravy. 

 

 

b) schvaluje: 
1. program 8. zasedání zastupitelstva města. 

2. rozpravu, aby ke každému bodu probíhala zvlášť a veřejný způsob hlasování 

v průběhu zasedání. 

3. návrhovou komisi ve složení: Tomáš Spratek, Ing. Stanislav Kroček, Ing. Jiří Spratek. 

4. Akční plán investičních akcí v roce 2020, po úpravě. 

5. uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací č. OV/216/i/2019/Ha 

s Moravskoslezským krajem, Správou silnic Moravskoslezského kraje. 

6. uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací č. OV/218/i/2019/Ha 

s Moravskoslezským krajem, Správou silnic Moravskoslezského kraje. 

7. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem                 

a o zřízení vlastnického práva č. UZSVM/OFM/1642/2019-OFMM a převod 

převáděného majetku a zřízení věcného práva dle této smlouvy. 

 

c) rozhodlo: 

1. o poskytnutí účelové dotace v částce 102 800 Kč Sportovnímu klubu Šenov, se sídlem 

Lipová Alej, 739 34 Šenov, určenou na zavlažování travnaté plochy fotbalového hřiště 

v areálu SK Lipová v Šenově a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 
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2.   o mimořádných odměnách uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva města,                                             

  a  o odměnách členům, zapisovatelům, spolupracovníkům výborů, komisí a aktivu  

  následovně: 

 

Odměny uvolněným členům zastupitelstva: 

 

         odůvodnění: 

Ing. Jan Blažek 30 000 organizace akcí města: Dětský den, Rozsvícení 

    vánočního stromu, výdej kontejnerů na tříděný 

    odpad, povodňové prohlídky 

Ing. Tomáš Holuša 30 000 organizace akcí města: Jarmark, výdej kontejnerů 

    na tříděný odpad, činnost v oblasti IT 

    

Odměny neuvolněným členům zastupitelstva: 

   
   Mgr. Miroslav Bolek   8 000 za účast na přípravě nových webových stránek 

    města, podílení se na organizaci akce "Setkání 

    se sedmdesátníky" 

Rostislav Buzek   6 500 za konzultace u modernizace sportovišť 

      

Ing. arch. Arnošt Hradil   6 500 pověřený zastupitel pro územní plán města, 

    aktivní účast na veřejných projednáváních s občany 

Ing. Renáta Revendová 20 000 dotazníková akce k dopravě (příprava a vyhodnocení), 

    účast na akci "Den země", členka redakční rady  

    Oběžníku, účast na přípravě nových webových 

     stránek města 

Petr Smékal 14 000 člen komise pro projednávání přestupků, předseda 

     likvidační komise 

Tomáš Spratek 20 000 hodnotící komise k veřejným zakázkám, konzultace 

    projektové dokumentace - VO (Efekt 2019) 

Ing. Antonín Ševčík   8 000 předseda ústřední inventarizační komise 

      

Ing. Martin Tesař 12 000 zajišťování ukázek hasičské techniky při akcích města 

    

 Martin Vaculík 20 000 konzultace projektové dokumentace sportovišť města, 

    příprava aktualizace k strategii rozvoje města, podílení 

    se na organizaci akcí města 

   Mimořádné odměny členům, zapisovatelům, spolupracovníkům výborů, komisí              

a aktivu: 

   

Ing. Miroslava Nováková   8 000 

členka kulturní komise, za aktivní zajišťování 

kulturních akcí (komunikace s účinkujícími, 

s provozovatelem Horakůvky, zajišťování dárků           

a občerstvení pro účinkující) 

    

 Ing. Blažena Preinová   8 000 zapisovatelka kulturní komise, členka komise 

    sociální a volnočasové 
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Bc. Eliška Červenková 8 000 zapisovatelka a členka komise sociální a volnočasové 

    

 Mariana Musialová 7 000 zapisovatelka komise dopravní 

      

Martin Kretek 9 000 člen komise rozvoje města a ŽP, člen a zapisovatel 

    komise bezpečnosti 

Ing. Pavel Knop-Kostka 8 000 člen a zapisovatel komise rozvoje města a ŽP 

      

Taťána Klimasová 7 000 předsedkyně Aktivu pro občanské záležitosti 

      

Iva Sommerlíková 8 000 

členka a zapisovatelka komise pro projednávání 

přestupků 

Ing. Stanislava Hutáková 7 000 zapisovatelka finančního výboru 

      

JUDr. Tadeáš Kowalski 7 000 zapisovatel kontrolního výboru 

      

Ing. Petra Slívová 6 000 příprava podkladů pro komisi rozvoje města a ŽP 

    

 Bc. Ida Chrástková 6 000 příprava podkladů pro komisi rozvoje města a ŽP, 

    povodňové prohlídky - povodňová komise 

Ing. Stanislav Procházka 6 000 

příprava podkladů pro jednání komise rozvoje města     

a ŽP – změna územního plánu města 

  

d) ukládá: 

1. finančnímu odboru uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové dotace v částce 102 800 Kč 

Sportovnímu klubu Šenov, se sídlem Lipová Alej, 739 34 Šenov, určenou na 

zavlažování travnaté plochy fotbalového hřiště v areálu SK Lipová v Šenově. 

 

 

 

V Šenově dne: 19. 11. 2019 

Zapsala: Bc. Eliška Červenková 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Holuša        Ing. Jan B l a ž e k 

   místostarosta            starosta 

 

 

 

 


