
V souladu se zákonem č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Souhrn výsledků 
12. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 6. 2020 

 

Zastupitelstvo města: 
 

a) bere na vědomí 

1. kontrolu uložených úkolů z minulých zasedání. 

2. zprávu o činnosti rady města. 

3. zprávu PČR, obvodního oddělení Vratimov. 

4. zprávu MěP Šenov. 

5. zpráva JSDH Šenov. 

6. zprávu komise bezpečnosti. 

7. zprávu Krizového štábu města Šenov. 

8. zprávu o činnosti finančního výboru za 1. pololetí 2020. 

9. zprávu o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města Šenov za I. pololetí 2020. 

10. Závěrečný účet DSO Region Slezská brána za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření svazku obcí Region Slezská brána za rok 2019, a to bez 

výhrad. 

11. Oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště 

Ostrava o plánovaném prodeji pozemků p. č. 3402/9, 3402/26 a 3402/24 v k. ú. Šenov 

u Ostravy. 

12. vyjádření města Šenov k oznámení záměru „ČOV Havířov – výstavba nízkoteplotní 

sušárny a pyrolýzní jednotky“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

 

b) schvaluje 

1. program 12. zasedání zastupitelstva města. 

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

zasedání. 

3. návrhovou komisi ve složení pp. Martin Vaculík, p. Štěpán Pinkava, Ing. Antonín 

Ševčík. 

4. plán práce finančního výboru na 2. pololetí roku 2020 dle předloženého návrhu. 

5. plán činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města Šenov pro II. pololetí 2020 dle 

předloženého návrhu. 
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6. rozpočtové opatření č. 10/2020 dle předloženého návrhu Rozpočtová opatření r. 2020. 

7. dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Základní školy Šenov, Radniční náměstí 1040, 

příspěvkové organizace ze dne 12. 12. 2017. 

8. záměr směny části pozemku p. č. 5170/6, vodní plocha, k. ú. Šenov u Ostravy (ve 

vlastnictví p.xxxxx) za část pozemku p. č. 4122/2, ostatní plocha/ ostatní komunikace, 

k. ú. Šenov u Ostravy (ve vlastnictví města Šenov), dle zakreslení v přiloženém snímku 

z KN s tím, že žadatel uhradí poplatek za vklad do KN. 

 

c) rozhodlo 

1. o přijetí investičního úvěru ve výši 50 mil. Kč. 

2. o uzavření smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou, a.s. 

3. že financování akcí z investičního úvěru do 6 mil. Kč je v kompetenci rady města, 

financování akcí z investičního úvěru nad 6 mil. Kč bude v kompetenci zastupitelstva 

města. 

4. rozhodlo o mimořádných odměnách uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva 

města za jejich činnost, organizaci a pracovní pohotovost v období vyhlášeného 

nouzového stavu z důvodu koronavirové krize následovně: 

Ing. Jan Blažek  50 000 Kč 

Ing. Tomáš Holuša 30 000 Kč 

Ing. Martin Tesař 15 000 Kč 

 

d) neschvaluje 

1.  požadavek p. xxxxx na odkoupení pozemků p. č. 2886/22, 2923/1, 2925/2,  

           2925/6, 2925/7, 3517/7, 3425, 3426/1, 3426/2, 3426/3 v katastrálním území Šenov                  

           u Ostravy do vlastnictví města Šenov dle znaleckého posudku č. 4708-8/20. 

 

e) ukládá  

1.  místostarostovi jednat o koupi pozemků pod místní komunikací Pod Školou 

 

 

Šenov  23. 6. 2020 

Zapsala: Bc. Eliška Červenková 

 

 

 

 

 Ing. Jan Blažek      Ing. Tomáš Holuša 

 starosta                                                                     místostarosta 

 


