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Souhrn výsledků 

18. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26.5.2021 

 

Zastupitelstvo města Šenov: 

 

a) bere na vědomí: 
 

1. Závěrečný účet DSO Region Slezská brána za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření DSO Region Slezská brána za rok 2020. 

2. Zápis Revizní komise DSO Region Slezská brána č. 1/2021 ze dne 26.1.2021. 
 

b) schvaluje:   

1. program 18. 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, p. Pinkava, Ing. Kroček.             

4. účetní závěrku města sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2020. 

5. Závěrečný účet města za rok 2020. 

 

c) rozhodlo:  

1.  koupit nemovité věci do vlastnictví města Šenov, a to pozemek p. č. 56, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 379 m2 , jehož součástí je stavba č. p. 752 a pozemek               

p. č. 57, zahrada, o výměře 827 m2, vše nacházející se v k. ú. Šenov u Ostravy              

a zapsané na LV č. 183 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální 
pracoviště Ostrava, ve vlastnictví xxxxx, xxxxx, xxxxx  a xxxxx, za cenu dle 

odborného posudku – odhadu tržní hodnoty (ceny obvyklé) nemovité věci ze dne 14. 

5. 2021, za podmínek ve smlouvě sjednaných a uzavřít kupní smlouvu. 
2.   o uzavření Darovací smlouvy č. OV/111/j/2021/Ha s Moravskoslezským krajem, 

zastoupené Správou silnic Moravskoslezského kraje. 

 

 

 

 

 

 

M Ě S T O   Š E N O V 
okres Ostrava – město 



V souladu se zákonem č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
 

 

 

 

d) vyjadřuje souhlas: 

 

1. s celoročním hospodařením města za rok 2020 s výhradami a přijímá následující 
opravná opatření: 

Bude provedena oprava účtování: 
 

o Převod venkovního sportoviště ZŠ Střed v Šenově evidovaném na účetním 

dokladu č. 5275 jako oprava výnosů minulého roku prostřednictvím účtu 408 

a snížení účtu 401. 

 

o Provedených prací MěPOS, p. o. na technickém zhodnocení „Rekonstrukce 

WC přízemí, I. NP a II. NP Obecní dům“ a „Chodník ul. Těšínská – směr 
Bartovice“ jako oprava účtu 401 a aktivace dlouhodobého majetku 
prostřednictvím účtu 408. 

 

o Faktur za odpady za prosinec 2020 jako oprava nákladů minulého roku. 

Zároveň budou aktualizovány interní pokyny o povinnost časově rozlišovat                
i náklady na svoz odpadů. 

 

e) žádá: 

 

1. ÚZSVM o bezúplatný, příp. úplatný (do 20 000 Kč) převod pozemku p. č. 6138,                  

o výměře 2025 m2 – vodní plocha / zamokřená plocha a pozemku p. č. 6133/1,                     

o výměře 188 m2 – trvalý travní porost, které jsou zapsány na LV 60000 pro                      

k. ú. Šenov u Ostravy, okres Ostrava-město, obec Šenov u Katastrálního úřadu pro 

Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, z vlastnictví Českého státu do 
vlastnictví města Šenov za účelem umístění a následné výstavby cyklostezky v dané 
lokalitě. 

 

 

 

 

 

 

V Šenově dne: 26.5.2021 

Zapsala: Bc. Eliška Červenková 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jan Blažek     Ing. Tomáš Holuša 

starosta      místostarosta 

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


