
 

 
 

 

Dne 7. prosince 2021 v 16:00 hodin se v zasedací místnosti Radnice koná 
 

22. ZASEDÁNÍ  
ZASTUPITELSTVA MĚSTA 

 

Program: 
 

1. Zahájení 
 

2. Volba komise pro návrh na usnesení 
 

3. Kontrola plnění uložených úkolů 
 

4. Zpráva o činnosti rady města 
 

5. Činnost finančního výboru za 2. pololetí 2021 
 

6. Plán činnosti finančního výboru na 1. pololetí 2022 
 

7. Zpráva o činnosti kontrolního výboru za 2. pololetí 2021 
 

8. Plán činnosti kontrolního výboru pro 1. pololetí 2022 
 

9. Návrh rozpočtu města Šenov na rok 2022 
 

10. Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2023 – 2024 
 

11. Členství města Šenov ve „Spolku pro nakládání s komunálním odpadem, z. s.“, se 
sídlem v Orlové 

 
12. Organizační záležitosti 

 
12,1 Rozpočtová opatření r. 2021 

 
12,2 Plán práce zastupitelstva města Šenov na rok 2022, Plán práce rady města Šenov 

na rok 2022 
 
12,3 Náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena 

zastupitelstva na rok 2022 
 

 M Ě S T O   Š E N O V 
 

 S T A R O S T A 



 

12,4 Volba přísedících u Okresního soudu ve Frýdku-Místku 
 
12,5 Obecně závazná vyhláška města Šenov č. 6/2021 o stanovení obecního systému 

odpadového hospodářství 
 
12,6   Záměr prodeje části pozemku p.č. 505, ost. plocha / ost. komunikace, o výměře 

cca 66 m2,  k.ú. Šenov u Ostravy 
 
12,7 Kupní smlouva – Výkup pozemků pro výstavbu autobusové zastávky ul. Tichá,      

p. č. 5355/2, o výměře 214 m2 a p. č. 5357/3, o výměře 84 m2, k. ú. Šenov                   
u Ostravy 

 
12,8 Cena vodného na r. 2022 pro odběratele pitné vody z vodovodu Šenov – Lapačka, 

vodovodu Šenov – Šenovská, vodovodu Šenov – Václavovická a Šenov, 
prodloužení vodovodu do ul. Do Dědiny 

 
12,9 Cena stočného na r. 2022 pro odběratele kanalizace Šenov-JIH, kanalizace Šenov-

Sever rozšíření a Alejský dvůr – kanalizační stoky 
 
12,10 Připravované žádosti o dotace dle schváleného Akčního plánu investičních akcí 

na rok 2022 
 

13. Rozprava 
 

14. Souhrn výsledků zasedání zastupitelstva města a závěr 
 
 
Zveme všechny občany! 
 
 
Důležité !!!: 

 osoby účastnící se zasedání zastupitelstva města musí užít ochranu dýchacích cest 
(nos, ústa, respirátor FFP2/KN95),  

 budou zajištěny dezinfekční prostředky a prováděna zvýšená hygienické opatření. 
 

 
 

 
Ing. Jan Blažek v. r. 
starosta 


