Město Šenov
okres Ostrava - město

Souhrn výsledků
14. zasedání zastupitelstva města konaného dne 10. 11. 2020
Zastupitelstvo města Šenov:
a) bere na vědomí
1. podmínky pro poskytování služby SENIOR EXPRES ŠENOV od 1. 9. 2021.
b) schvaluje
1. program 14. 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, Mgr. Miroslav Bolek, Ing. Antonín
Ševčík.
4. schvaluje předloženou trojdohodu o postoupení smlouvy, kterou dne 23. 9. 2020
podepsali zástupci společnosti SENIOR DOMY POHODY a. s. a společnosti GREEN
DELICATES s. r. o.
5. Akční plán investičních akcí v roce 2021.
6. darovací smlouvu, uzavíranou mezi Moravskoslezským krajem a městem Šenov na
darování stavebních objektů v rámci stavby „Modernizace silnice II/473 Šenov –
Frýdek Místek“ včetně přílohy k ní.
7. Koncepci prevence kriminality na období 2021–2025.
c) neschvaluje
1. záměr prodeje části pozemku p. č. 2504/1, ost. plocha / ost. komunikace, o výměře cca
46 m2, (dle zakreslení ve snímku z KN), k. ú. Šenov u Ostravy, který je zapsán na listu
vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště
Ostrava.
2. záměr koupě pozemku p. č. 180/2, orná půda, o výměře 1382 m2, k. ú. Šenov
u Ostravy, který je zapsán na listu vlastnictví č. 737 u Katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, do majetku města Šenov.
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d) doporučuje
1. žadatelce xxxxx u pozemku p. č. 180/2 v k. ú. Šenov u Ostravy požádat o změnu
územního plánu.
e) rozhodlo
1. o bezúplatné směně pozemku p. č. 4122/3, ost. plocha / ost. komunikace, o výměře 13 m2,
který dle GP č. 4418-66/2020 vznikl oddělením z pozemku p. č. 4122/2 (ve vlastnictví
města Šenov) za pozemek p. č. 5170/19, vodní plocha / tok přirozený, o výměře 99 m2,
který dle GP č. 4419-67/2020 vznikl oddělením z pozemku p. č. 5170/6 (ve vlastnictví
xxxxx), vše nacházející se v k. ú. Šenov u Ostravy a zapsáno na LV č. 1 a 658
u
Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava s tím, že
žadatel uhradí poplatek za vklad do KN a o uzavření směnné smlouvy.
2. o mimořádných odměnách uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva města
a o odměnách členům, zapisovatelům, spolupracovníkům výborů, komisí a aktivu dle
varianty 1 po úpravě následovně:
Mimořádné odměny uvolněným členům zastupitelstva:
Ing. Jan Blažek

40 000 za činnost, organizaci a pracovní pohotovost
v období nouzového stavu z důvodu koronavirové
epidemie

Ing. Tomáš Holuša

30 000 za činnost, organizaci a pracovní pohotovost
v období nouzového stavu z důvodu koronavirové
epidemie

Mimořádné odměny neuvolněným členům zastupitelstva:
Mgr. Miroslav Bolek

12 000 za účast na přípravě nových webových stránek
města, příprava podmínek SENIOR EXPRES
ŠENOV

Rostislav Buzek

6 000 konzultace návrhu a modernizace sportovišť,
příprava podmínek SENIOR EXPRES ŠENOV

Ing. Arch. Arnošt Hradil

6 000 pověřený zastupitel pro územní plán města

Ing. Renáta Revendová

15 000 členka redakční rady Oběžníku, účast na přípravě
nových webových stránek města

Petr Smékal

15 000 člen komise pro projednávání přestupků, předseda
likvidační komise

Tomáš Spratek

15 000 příprava modernizace areálu SK Relax, konzultace
modernizace osvětlení přístupu k nádraží

Ing. Antonín Ševčík
Martin Vaculík

8 000 předseda ústřední inventarizační komise
25 000 člen redakční rady Oběžníku, příprava podmínek
SENIOR EXPRES ŠENOV, Ocenění za
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reprezentaci, koncepce modernizace sportovišť,
příprava a moderování akce „Setkání spolků 2020“

Mimořádné odměny členům, zapisovatelům výborů, komisí a aktivu:
Ing. Miroslava Nováková

8 000 členka kulturní komise

Ing. Blažena Preinová

8 000 zapisovatelka kulturní komise, členka komise
sociální a volnočasové

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

f) jmenuje
1. pracovní skupinu prevence kriminality ve složení: Ing. Jan Blažek, Ing. Tomáš Holuša,
Martin Kretek, Roman Kulhánek.
2. manažera prevence kriminality Ing Jana Blažka.

V Šenově dne: 10. 11. 2020
Zapsala: Ing. Blažena Preinová

Ing. Tomáš Holuša
místostarosta

Ing. Jan Blažek
starosta
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