MĚSTO ŠENOV
Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov
okres Ostrava-město
___________________________________________________________________________

Souhrn výsledků
13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 15. 9. 2020
Zastupitelstvo města:
a) bere na vědomí
1. kontrolu plnění uložených úkolů z minulých zasedání.
2. výsledek jednání ohledně koupě pozemků pod místní komunikací na ulici Pod Školou.
3. zprávu o činnosti rady města.
4. zprávu komise dopravní.
5. zprávu komise rozvoje a ŽP.
6. zprávu komise kulturní.
7. zprávu komise sociální a volnočasové.
8. časový harmonogram projednávání rozpočtu města Šenova na rok 2021 a metodiku
zpracování návrhu rozpočtu na rok 2021 schválené radou města.
9. rozpočtová opatření č. 11 – 16/2020 a 18 – 19/2020.
b) schvaluje
1. program 13. zasedání zastupitelstva města.
2. rozpravu, aby ke každému bodu probíhala zvlášť a veřejný způsob hlasování v průběhu
zasedání.
3. návrhovou komisi ve složení Ing. Renáta Revendová, Ing. Martin Tesař a Ing. Jiří
Tvardek.
4. rozpočtová opatření č. 17, 20/2020 dle předloženého návrhu Rozpočtová opatření
r. 2020.
5. poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji na spolufinancování projektu „Kotlíkové
dotace v Moravskoslezském kraji - 2 výzva“ ve výši 24 000 Kč a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o dotaci.
6. poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji na spolufinancování projektu „ Kotlíkové
dotace v Moravskoslezském kraji – 3 výzva“ ve výši 89 827 Kč a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o dotaci.
7. přijetí daru plánovaného prodloužení splaškové kanalizace od stavebníků společností
KMH servis s.r.o., Václavovická 1566, 739 34 Šenov a FEBE REAL s.r.o., Na Úrovni
722/6, Muglinov, 712 00 Ostrava, do majetku města.
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8. uzavření darovací smlouvy o přijetí daru plánovaného prodloužení splaškové kanalizace
se stavebníky společností KMH servis s.r.o., Václavovická 1566, 739 34 Šenov a FEBE
REAL s.r.o., Na Úrovni 722/6, Muglinov, 712 00 Ostrava, po dokončení stavby
stavebníkem a kontrole provedení stavby odborem investic, MH a dopravy.
9. uzavření smlouvy darovací s xxxxx o přijetí daru prodloužení kanalizační stoky a
příjezdové komunikace včetně pozemků parcelní čísla 3904/1, 3904/4 a 3904/5 v k. ú.
Šenov u Ostravy.
c) určuje
1. závazné ukazatele rozpočtu na rok 2021 takto:
příjmy


příjmy ze sdílených daní



ostatní daňové příjmy



daně a poplatky



nedaňové příjmy



kapitálové příjmy



přijaté transfery

výdaje – paragraf
financování – položka.

d) uděluje souhlas
1. s postoupením smlouvy o budoucí vzájemné spolupráci uzavřené dne 22. 5. 2017 se
společnosti SENIOR DOMY POHODA a.s. na společnost GREEN DELICATES s.r.o.,
s tím, že o postoupení bude uzavřena trojdohoda, která nabude účinnosti po podepsání
všemi zúčastněnými stranami.

e) revokuje
1. usnesení č. 5/b/9 z 16. 4. 2019 (schválení uzavření budoucí darovací smlouvy).

Šenov 15. 9. 2020
Zapsala: Bc. Eliška Červenková

Ing. Jan Blažek
starosta

Ing. Tomáš Holuša
místostarosta
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