MĚSTO ŠENOV
Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov
okres Ostrava-město
___________________________________________________________________________

Souhrn výsledků
20. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 9. 2021
Zastupitelstvo města:
a) bere na vědomí
1. kontrolu plnění uložených úkolů z minulých zasedání.
2. zprávu o činnosti rady města.
3. zprávu komise dopravní.
4. zprávu komise rozvoje a ŽP.
5. zprávu komise kulturní.
6. zprávu komise sociální a volnočasové.
7. rozpočtová opatření č. 17–20, 22–24, 27–28/2021 dle předloženého návrhu.
8. časový harmonogram projednávání rozpočtu města Šenova na rok 2022 a metodiku
zpracování návrhu rozpočtu na rok 2022 schválené radou města.
b) schvaluje
1. program 20. zasedání zastupitelstva města.
2. rozpravu, aby ke každému bodu probíhala zvlášť a veřejný způsob hlasování v průběhu
zasedání.
3. návrhovou komisi ve složení Ing. Renáta Revendová, Ing. Antonín Ševčík, p. Rostislav
Buzek.
4. rozpočtová opatření č. 21, 25, 26/2021 dle předloženého návrhu.
5. poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji na spolufinancování projektu „Kotlíkové
dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ ve výši 12 000 Kč a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o dotaci.
6. poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji na spolufinancování projektu „Kotlíkové
dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ ve výši 48 000 Kč a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o dotaci.
c) určuje
1. závazné ukazatele rozpočtu na rok 2022 takto:
příjmy
•

příjmy ze sdílených daní

•

ostatní daňové příjmy
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•

daně a poplatky

•

nedaňové příjmy

•

kapitálové příjmy

•

přijaté transfery

výdaje – paragraf
financování – položka.
d) souhlasí
1. se zaslanou žádostí bezúplatně případně úplatně za cenu 9 500 Kč s 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.
e) rozhodlo
1. koupit nemovitou věc do majetku města Šenov, a to pozemek parc. č. 5437/6,
o výměře 115 m² v k. ú. Šenov u Ostravy, ve vlastnictví x.xxx, bytem Šenov, za
schválenou cenu za výkup těchto pozemků ve výši 55 Kč/m², za podmínek ve smlouvě
sjednaných a uzavřít kupní smlouvu (MK Řadová).
2. o přijetí daru nemovité věci do vlastnictví města Šenov, a to podílů na pozemcích
p. č. 6132/2, 6135, 6137, vše v k. ú. Šenov u Ostravy, zapsaných na LV č. 153
u Katastrálního úřadu pro MSK, Katastrální pracoviště Ostrava od dárců:
•

Pana x. xxx, bytem Vratimov, podíl ve výši id. 1/46,

•

Paní x. xxx, bytem Vratimov, podíl ve výši id. 1/46

•

Pana x. xxx, bytem Vratimov, podíl ve výši id. 2/46

•

Pana x. xxx, bytem Vratimov, podíl ve výši id. 2/46,
a uzavření darovací smlouvy, za podmínek v ní sjednaných.

3. o přijetí daru – nemovité věci do vlastnictví města Šenov, a to podílu ve výši id.1/15
na pozemcích p. č. 3537/14, 3552/1 a 3552/2 v k. ú. Šenov u Ostravy, zapsaných na
LV č. 254 u Katastrálního úřadu pro MSK, Katastrální pracoviště Ostrava od dárce
x. xxx, bytem Šenov a o koupi pozemků p. č. 3553/1, 3553/2, 3554/1 a 3554/2 v k. ú.
Šenov u Ostravy, zapsaných na LV č. 1506 u Katastrálního úřadu pro MSK,
Katastrální pracoviště Ostrava, ve vlastnictví x. xxx a x. xxx, bytem Šenov, do
majetku města za cenu 304 290 Kč a o uzavření darovací a kupní smlouvy, za
podmínek v ní sjednaných.
f) vydává
1. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných
veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní
veřejné zeleně.
2. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o regulaci hlučných činností.
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3. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021, o stanovení koeficientu pro výpočet daně
z nemovitých věcí. Pokud nebude vydáno kladné stanovisko dozorového orgánu
k OZV č. 4/2021 do 29. 9. 2021, nenabude tato OZV č. 3/2021 platnosti a zůstává
nadále v platnosti OZV č. 3/2008.
4. Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021, o stanovení místního koeficientu pro výpočet
daně z nemovitých věcí. Pokud nebude vydáno kladné stanovisko dozorového orgánu
k OZV č. 4/2021 do 29. 9. 2021, nenabude tato OZV č. 4/2021 platnosti a zůstane
nadále v platnosti OZV č. 3/2008 o koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti.

Šenov 14. 9. 2021
Zapsala: Bc. Eliška Červenková

Ing. Jan Blažek
starosta

Ing. Tomáš Holuša
místostarosta
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