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___________________________________________________________________________ 

 

Souhrn výsledků 
19. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22. 6. 2021 

 

Zastupitelstvo města: 

 

a) bere na vědomí 

1. kontrolu uložených úkolů z minulých zasedání. 

2. zprávu o činnosti rady města. 

3. zprávu PČR, obvodního oddělení Vratimov. 

4. zprávu MěP Šenov. 

5. zpráva JSDH Šenov. 

6. zprávu Krizového štábu města Šenov. 

7. zprávu komise bezpečnosti. 

8. zprávu o činnosti finančního výboru za I. pololetí 2021. 

9. zprávu o činnosti kontrolního výboru za I. pololetí 2021. 

10. rozpočtová opatření č. 8 – 15/2021 dle předloženého návrhu. 

 

b) schvaluje 

1. program 19. zasedání zastupitelstva města. 

2. rozpravu, aby ke každému bodu probíhala zvlášť a veřejný způsob hlasování v průběhu 

zasedání. 

3. návrhovou komisi ve složení pp. T. Spratek, Ing. Martin Tesař, Mgr. Martin Stolář. 

4. plán práce finančního výboru na II. pololetí roku 2021 dle předloženého návrhu. 

5. plán činnosti kontrolního výboru pro II. pololetí 2021 dle předloženého návrhu. 

6. rozpočtové opatření č. 16/2021 dle předloženého návrhu. 

 

c) neschvaluje 

1. prodej části pozemku o výměře 500 m² parc. č. 1356/2 – orná půda v k.ú. Šenov                             

u Ostravy, který je zapsán na listu vlastnictví č. 1 pro obec Šenov a k. ú. Šenov u Ostravy, 

u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava. 

 

 

Město Šenov 
Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov 
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d) rozhodlo 

1. o koupi pozemků p. č. 46 o výměře 392 m², pozemku p. č. 49/5, o výměře 324 m², který 

vznikl sloučením dílu „a“ (oddělen z pozemku p. č. 50/2), dílu „b“ (oddělen z pozemku 

p. č. 49) a dílu „c“ (oddělen z pozemku p. č. 47) a pozemku p. č. 3391/2,                                          

o výměře 148 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. 3391, dle GP č. 4506 -14/2021 

vyhotoveného Michalem Šotem – geodetické práce Vratimov – Horní Datyně, vše 

situované v k. ú. Šenov u Ostravy, ve vlastnictví společnosti GAWLICZEK s. r. o., 

Hlavní 12, 739 34 Šenov, IČ 26866765, do majetku města za kupní cenu 800 000 Kč                 

a o uzavření kupní smlouvy, za podmínek v ní sjednaných. 

 

2. o přijetí daru – nemovité věci do vlastnictví města Šenov, a to podílů na pozemcích                   

p. č. 3537/14, 3552/1 a 3552/2, vše v k. ú. Šenov u Ostravy, zapsaných na LV č. 254                 

u Katastrálního úřadu pro MSK, Katastrálního pracoviště Ostrava od dárců: 

• manželů x. a x. xxx, bytem Šenov, podíl ve výši id. 4/60, 

• pana x. xxx, bytem Václavovice, podíl ve výši id. 2/60, 

• pana x. xxx, bytem Havířov, podíl ve výši id. 5/120, 

• pana x. xxx, bytem Brno, podíl ve výši id. 2/60, 

• paní x. xxx, bytem Žermanice, podíl ve výši id. 1/120, 

• manželů x. a x. xxx, bytem Šenov, podíl ve výši id. 8/60, 

• pana x. xxx, bytem Havířov, podíl ve výši id. 1/120,  

            a uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu. 

 

3. o mimořádných odměnách uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva města za 

jejich činnost, organizaci a pracovní pohotovost v období vyhlášeného nouzového stavu 

z důvodu koronavirové krize u člena: 

Ing. Jan Blažek  30 000 Kč 

4. o mimořádných odměnách uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva města za 

jejich činnost, organizaci a pracovní pohotovost v období vyhlášeného nouzového stavu 

z důvodu koronavirové krize u člena: 

Ing. Tomáš Holuša 30 000 Kč 

 

5. o mimořádných odměnách uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva města za 

jejich činnost, organizaci a pracovní pohotovost v období vyhlášeného nouzového stavu 

z důvodu koronavirové krize u člena: 

Ing. Martin Tesař 10 000 Kč 

 

6. o zrušení členství města Šenov v Dobrovolném svazku obcí „Regionu Slezská brána“              

k datu 31.12.2021. 

 

7. o dobrovolném vystoupení města Šenov z členství v MAS Slezská brána, zapsaném 

spolku k datu 31.12.2021. 
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e) souhlasí 

1. za cenu 103 000,- Kč s úplatným převodem 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. 

 

f) vzdává 

1. práva na pohledávku za zaměstnancem za náhradu škody ve výši 33 161,20 Kč. 

 

g) žádá 

1.  Region Beskydy, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Náměstí Svobody 6, 

738 01 Frýdek – Místek o přijetí města Šenov za řádného člena sdružení. Město Šenov 

prohlašuje, že souhlasí se stanovami sdružení. 

 

 

 

 

 

Šenov 22. 6. 2021 

Zapsala: Bc. Eliška Červenková 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Jan Blažek      Ing. Tomáš Holuša 

 starosta                                                                     místostarosta 
 


