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___________________________________________________________________________ 

 

Souhrn výsledků 
16. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23.2.2021 

 

 

 

Zastupitelstvo města: 
 

 

 

a) bere na vědomí 
1. kontrolu uložených úkolů z minulých zasedání (nebyly žádné úkoly). 

2. zprávu o činnosti rady města. 
3. zprávu komise pro projednávání přestupků za rok 2020. 

4. vyhodnocení Strategického plánu rozvoje města za rok 2020. 

5. rozpočtové opatření č. 1/2021 dle předloženého návrhu Rozpočtová opatření r. 2021. 

 

b) schvaluje 

1. program 16. zasedání zastupitelstva města. 
2. rozpravu, aby ke každému bodu probíhala zvlášť a veřejný způsob hlasování v průběhu 

zasedání. 
3. návrhovou komisi ve složení pp. Ing. Revendová, Mgr. Stolář, Ing. Tvardek. 

4. rozpočtové opatření č. 2/2021 dle předloženého návrhu Rozpočtová opatření r. 2021. 

5. financování z investičního úvěru u akcí „ZŠ oprava střechy 1. pavilon“ a ZŠ Podlesí 
sportoviště“. 

6. poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji na spolufinancování projektu „Kotlíkové 
dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ ve výši 36 000 Kč a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o dotaci. 

7. poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji na spolufinancování projektu „Kotlíkové 
dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ ve výši 87 492 Kč a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o dotaci. 

8. záměr koupě pozemku p. č. 46, části pozemku p. č. 49, části pozemku p. č. 50/2, části 
pozemku p. č. 3391, o celkové výměře cca 842 m², vše nacházející se v k. ú. Šenov u 

Ostravy dle zakreslení ve snímku z KN, ve vlastnictví společnosti GAWLICZEK s.r.o., 

Hlavní 12, 739 34 Šenov, IČ 26866765, do majetku města za kupní cenu 800 000 Kč a 
uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi městem Šenov a společností 

MĚSTO ŠENOV 
Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov 
okres Ostrava-město 
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GAWLICZEK s.r.o., Hlavní 12, 739 34 Šenov, IČ 26866765, za podmínek v ní 
sjednaných. 
 

 

c) odkládá 

1. rozhodnutí o uzavření plánovací smlouvy ke stavbě dopravní a technické 
infrastruktury v lokalitě „Nad Kaplí“ předloženou investorem – žadatelem SINTRO 

Invest s.r.o., IČ: 242131314, sídlo Na Poříčí 1188, 738 01 Frýdek-Místek. 

 

d) ukládá 

1. RMě vypsat novou veřejnou výzvu na realizaci stavby cylolávky přes I/11dle platné 

projektové dokumentace s tím, že bude postupováno v režimu zákona nad 50 milionů 

korun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šenov 23. 2. 2021 

Zapsala: Bc. Eliška Červenková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Jan Blažek      Ing. Tomáš Holuša 

 starosta                                                                     místostarosta 


