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Souhrn výsledků  

21. zasedání zastupitelstva města konaného dne 9. 11. 2021 

 

Zastupitelstvo města Šenov: 

 

a) schvaluje 

1. program 21. zasedání zastupitelstva města. 

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

zasedání. 

3. návrhovou komisi ve složení: Martin Vaculík, Ing. Jiří Tvardek, Ing. arch. Arnošt 

Hradil.  

4. závazný metodický pokyn k provádění změn rozpočtu v roce 2022 s převedením 

pravomocí na radu města dle předloženého návrhu. 

5. spolufinancování 4. výzvy kotlíkových dotací MŽP ve výši 6 000 Kč na dílčí projekt 

konečného uživatele. 

6. Obecně závaznou vyhlášku města č. 5/2021, o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství. 

7. Akční plán investičních akcí v roce 2022. 

 

b) stanoví 

1. výši poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s platností od 1.1.2022 na  

          částku 720 Kč na poplatníka za rok. 

c) neschvaluje 

1. záměr přijmout dar – pozemek parcelní číslo 3402/10, o výměře 812 m2   v k. ú. Šenov u     

    Ostravy.  

d) souhlasí 

1. se zaslanou žádostí za orientační cenu 17 100 Kč s úplatným převodem pozemku              

p. č. 6142 o výměře 172 m2   - ostatní plocha / jiná plocha, který je zapsán 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.  

2. s pronájmem další nádoby na směsný odpad občanům formou smlouvy o pronájmu 

v roční výši 500 Kč za 120 l nádobu. Smlouva o pronájmu bude uzavírána mezi MěPOS, 

p. o. a žadatelem o nádobu. 

 

M ě s t o   Š e n o v  
 

okres  Ostrava - město 
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e) rozhodlo 

1. o uzavření Darovací smlouvy OV/303/j2021/Ha s Moravskoslezským krajem, 

zastoupené Správou silnic Moravskoslezského kraje. 

2. o peněžitých plněních fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města, za           

výkon člena a zapisovatele výborů, komisí, aktivu a zvláštních orgánů obce: 

Ing. Miroslava Nováková 10 000 členka kulturní komise 

Ing. Blažena Preinová 

 

8 000 zapisovatelka kulturní komise, členka komise sociální 

a volnočasové   

Bc. Eliška Červenková 8 000 zapisovatelka a členka komise sociální a volnočasové 

Ing. Věra Třísková 7 000 zapisovatelka komise dopravní 

Martin Kretek 9 000 člen komise rozvoje města a ŽP, člen a zapisovatel 

komise bezpečnosti 

Ing. Pavel Knop-Kostka 8 000 člen a zapisovatel komise rozvoje města a ŽP 

Taťána Klimasová 7 000 předsedkyně aktivu pro občanské záležitosti 

Iva Sommerlíková 8 000 členka a zapisovatelka komise pro projednávání 

přestupků 

Ing. Stanislava Hutáková 7 000 zapisovatelka finančního výboru 

Mgr. Alžběta Hrachovinová 8 000 zapisovatelka kontrolního výboru, členka KPPP 

 

3. o mimořádných odměnách neuvolněným členům zastupitelstva města: 

 Mgr. Miroslav Bolek 12 000 příprava podkladů pro propagaci města 

 Ing. arch. Arnošt Hradil 7 200 pověřený zastupitel pro územní plán města 

 Petr Smékal 15 900 člen komise pro projednávání přestupků, předseda 

likvidační komise 

 Ing. Antonín Ševčík 8 000 předseda ústřední inventarizační komise 

 Ing. Martin Tesař 5 900 koordinace prací při kácení stromů na ul. 

Škrbeňská 

 

4. o mimořádných odměnách neuvolněným členům rady města: 

Martin Vaculík 10 000 člen redakční rady Oběžníku města Šenov, příprava 

modernizace sportovišť 

Tomáš Spratek 10 000 odborné konzultace posílení elektro přípojek ZŠ a 

DPS 

Ing. Renáta Revendová 10 000 členka redakční rady Oběžníku města Šenov 
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5. o mimořádných odměnách uvolněným členům zastupitelstva města:  

 

Ing. Jan Blažek 40 000  příprava podkladů a technické zajištění změny 

systému svozu a likvidace odpadů, organizace 

Jarmarku 2021 

Ing. Tomáš Holuša 40 000  příprava podkladů a technické zajištění změny 

systému svozu a likvidace odpadů, organizace 

Jarmarku 2021 

 

 

 

 

 

V Šenově dne: 9. 11. 2021 

Zapsala: Bc. Eliška Červenková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Holuša        Ing. Jan Blažek 

místostarosta            starosta 


