MĚSTO ŠENOV
okres Ostrava – město

Souhrn výsledků
17. zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.4.2021
Zastupitelstvo města Šenov:
a) bere na vědomí:
1. kontrolu plnění uložených úkolů z minulých zasedání ZMě:
splněny body: 16/d/1
trvají body: 2. zprávu o činnosti Rady města Šenov.
3. zprávu o činnosti a hospodaření MěPOS, příspěvkové organizace za rok 2020.
4. rozpočtová opatření č. 3 – 6/2021 dle předloženého návrhu.
5. porovnávací tabulku nákladů na odpady rok 2019 x 2020.
b) schvaluje:
1. program 17. 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, MUDr. Josef Kopecký,
p. Petr Smékal.
4. financování akce „Cyklolávka přes I/11 v Šenově“ z investičního úvěru.
5. rozpočtové opatření č. 7/2021 dle předloženého návrhu.
6. návratnou finanční výpomoc ZŠ Šenov na předfinancování projektu „Odborná učebna
přírodních věd ZŠ Šenov“ ve výši 2 821 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o návratné finanční výpomoci.
c) rozhodlo:
1. o poskytnutí dotace Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Šenově ve výši
80 000 Kč na zakoupení elektrických statických varhan a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace.
2. uzavřít plánovací smlouvu ke stavbě dopravní a technické infrastruktury
v lokalitě „Nad Kaplí“ ve znění z 12. 4. 2021, předloženou investorem – žadatelem
SINTRO INVEST s.r.o., IČ: 24213314, sídlo Na Poříčí 1188, 738 01 Frýdek-Místek.
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d) souhlasí:
1. s převodem pozemku p. č. 1038/2 ostatní plocha / ostatní komunikace,
o výměře 320 m2, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Ostrava, na LV č. 2358, pro
katastrální území Šenov u Ostravy, obec Šenov, do majetku města Šenov.
2. s uzavřením Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí (pozemek p. č. 1038/2
v k. ú. Šenov u Ostravy) z vlastnictví České republiky a z práva hospodařit pro Lesy
České republiky, s. p. dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., obč. zákoník, ve
znění pozdějších předpisů a ust. § 16 odst. 8 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve
znění pozdějších předpisů, mezi Lesy České republiky, s. p. Hradec Králové
a městem Šenov.

V Šenově dne: 20.4.2021
Zapsala: Bc. Eliška Červenková

Ing. Jan Blažek
starosta

Ing. Tomáš Holuša
místostarosta

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