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Souhrn výsledků 

15. zasedání zastupitelstva města konaného dne 8. 12. 2020 

 

 

Zastupitelstvo města Šenov: 

 

a) bere na vědomí: 
 

1. kontrolu plnění uložených úkolů z minulých zasedání ZMě: 

splněny body: -  

trvají body:   - 

 

2. zprávu o činnosti rady města Šenov. 

 

3.  zprávu o činnosti finančního výboru za 2. pololetí 2020. 

 

4. zprávu o činnosti kontrolního výboru za II. pololetí 2020. 
 

5. rozpočtová opatření č. 21–28 /2020. 

 

6. Plán práce rady města Šenov na rok 2021. 

 

 

b) schvaluje:   

 

1. program 15. 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, Ing. arch. Arnošt Hradil,             
Ing. Jiří Spratek. 

 

4. rozpočet města Šenov na rok 2021 dle tabulkové části – Příloha 1 předloženého 
návrhu v celkovém objemu: 

Rámcové příjmy 2021        111 446 700 Kč 

Rámcové výdaje 2021         164 946 700 Kč 

Financování        2021                               53 500 000 Kč 

 

5.  střednědobý výhled rozpočtu města Šenov na r. 2022–2024 dle přeloženého návrhu.  
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6. závazný metodický pokyn k provádění změn rozpočtu v roce 2021 s převedením 
pravomocí na radu města dle předloženého návrhu.  
 

7. plán práce finančního výboru na I. pololetí roku 2021 dle předloženého návrhu. 

 

8. plán činnosti kontrolního výboru pro I. pololetí 2021 dle předloženého návrhu. 
 

9. Plán práce zastupitelstva města Šenov na rok 2021.  
 

10. sazbu místního poplatku na rok 2021 za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši                  
600 Kč / osobu/ rok se splatností poplatku dle varianty 2. 
 

11. po projednání Plán financování obnovy a vodovodů a kanalizací – aktualizace 2020. 

 

12. cenu vodného na rok 2021 pro odběratele vody z vodovodu: 

1. Vodovod Šenov – Lapačka ve výši 36,93 Kč/m³ bez DPH, 40,62 Kč včetně DPH 
10 %, 

2. Vodovod Šenov – Šenovská ve výši 37,35 Kč/m³ bez DPH, 41,09 Kč včetně DPH 
10 %, 

3. Vodovod Šenov – Václavovická a Šenov, prodloužení vodovodu do ul.              
Do Dědiny ve výši 43,52 Kč/m³ bez DPH, 47,87 Kč/m³ včetně DPH 10 %.  
 

13. cenu stočného pro odběratele napojené na kanalizaci Šenov – JIH, kanalizaci Šenov – 

Sever rozšíření a Alejský dvůr – kanalizační stoky na rok 2021 ve výši 38,66 Kč/m3 

bez DPH, 42,53 Kč/ m³ včetně DPH 10 %.  

 

 

c) rozhodlo:  

1. upravit do budoucna rozsah střednědobého výhledu rozpočtu na 2 roky následující po 
roce, na který se sestavuje roční rozpočet. 
 

 

d) stanoví: 
 

1. paušální částku ve výši 200 Kč/hod pro rok 2021 neuvolněným členům zastupitelstva 
města, kteří jsou podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou 
samostatnou výdělečnou činnost, jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti 

s výkonem funkce. 
 

2. nejvyšší částku pro rok 2021, kterou lze v souhrnu za kalendářní měsíc poskytnout 
jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům 
zastupitelstva města ve výši 1 000 Kč. 

 

 

e) vydává: 
 

1. Obecně závaznou vyhlášku OZV č. 3/2020 o stanovení systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 

stavebním odpadem na území města Šenov. 
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2. ve variantě 2 Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2020 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. 

 

 

 

g) souhlasí: 
1. s uzavřením Budoucí kupní smlouvy s  xxxxx xxxxx, o odkoupení částí pozemků parc. 

č. 5355 a 5357/1 v k. ú. Šenov u Ostravy, pro umístění autobusové zastávky                 

a přeložek inženýrských sítí pro připravovanou stavbu chodníku na ul. Frýdecké, za 
kupní cenu 500 Kč/m2 u pozemku parc. č. 5355 a 125 Kč/ m2 u pozemku parc. č. 
5357/1, vše v k. ú. Šenov u Ostravy. Celkové plochy budou pro výkup pozemků 
stanoveny geometrickým plánem, zpracovaným dle oddělovacího výkresu. 

 

 

V Šenově dne: 8. 12. 2020 

Zapsala: Bc. Eliška Červenková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jan Blažek     Ing. Tomáš Holuša 

starosta      místostarosta 

 

 

 

 

V Šenově dne: 10. 12. 2019--------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------- 
 


