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Souhrn výsledků 

22. zasedání zastupitelstva města konaného dne 7. 12. 2021 

 

 

Zastupitelstvo města Šenov: 

 

a) bere na vědomí: 
1. kontrolu plnění uložených úkolů z minulých zasedání ZMě. 

2. zprávu o činnosti Rady města Šenov. 

3.  zprávu o činnosti finančního výboru za 2. pololetí 2021. 

4. zprávu o činnosti kontrolního výboru za 2. pololetí 2021. 

5. rozpočtová opatření č. 29 – 39 /2021. 

6. Plán práce Rady města Šenov na rok 2022. 

7. informaci o prodeji nemovitosti – restaurace Horakůvky včetně přilehlých pozemků. 

 

b) schvaluje:   

1. program 22. zasedání zastupitelstva města. 

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

3. návrhovou komisi ve složení: pp. Martin Vaculík, Petr Smékal, MUDr. Josef Kopecký.  

4. Plán práce finančního výboru na I. pololetí roku 2022 dle předloženého návrhu. 

5. Plán činnosti kontrolního výboru pro I. pololetí 2022 dle předloženého návrhu. 

6. rozpočet města Šenov na rok 2022 dle tabulkové části – Příloha 1 předloženého 
návrhu v celkovém objemu: 

Rámcové příjmy 2022          123 418 400 Kč 

Rámcové výdaje 2022          162 418 400 Kč 

Financování        2022                         39 000 000 Kč 

7.  střednědobý výhled rozpočtu města Šenov na r. 2023 – 2024 dle přeloženého návrhu.  

8. Plán práce Zastupitelstva města Šenov na rok 2022.  

M Ě S T O   Š E N O V 
 

okres  Ostrava - město 
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9. záměr prodeje části pozemku p. č. 505, ost. plocha / ost. komunikace, o výměře           
cca 66 m2, (dle zakreslení ve snímku z KN),  k. ú. Šenov u Ostravy, který je zapsán na 
listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální 
pracoviště Ostrava, za cenu dle znaleckého posudku, s tím, že žadatel uhradí veškeré 
administrativní náklady a poplatky s prodejem spojené. 

10. cenu vodného na rok 2022 pro odběratele vody z vodovodu:  

1. Vodovod Lapačka ve výši 39,15 Kč/m³ bez DPH, 43,07 Kč/m3 včetně DPH 10 %, 

2. Vodovod Šenov – Šenovská ve výši 39,40 Kč/m³ bez DPH, 43,34 Kč/m3 včetně DPH 10%, 

3. Vodovod Šenov – Václavovická a Šenov, prodloužení vodovodu ul. Do Dědiny ve 
výši 45,91 Kč/m³ bez DPH, 50,50 Kč/m³ včetně DPH 10 %. 

11. cenu stočného pro odběratele napojené na kanalizaci Šenov – JIH, kanalizaci Šenov – 

Sever rozšíření a Alejský dvůr – kanalizační stoky na rok 2022 ve výši 40,79 Kč/ m³ bez 
DPH, 44,87 Kč/m³  včetně DPH 10 %. 

12. v rámci schváleného spolufinancování 4. výzvy kotlíkových dotací celkovou výši dotace 
v částce 400 000 Kč. 

 

c) volí:  
1. do funkce přísedícího Okresního soudu ve Frýdku-Místku p

 

d) navrhuje a volí 
1. do funkce přísedícího Okresního soudu ve Frýdku-Místku 

 

e) stanoví: 
1. paušální částku ve výši 200 Kč / hod pro rok 2022 neuvolněným členům zastupitelstva 

města, kteří jsou podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou 
samostatnou výdělečnou činnost, jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti 

s výkonem funkce. 

2. nejvyšší částku pro rok 2022, kterou lze v souhrnu za kalendářní měsíc poskytnout jako 
náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům 
zastupitelstva města ve výši 1 000 Kč. 

 

f) vydává: 
1. Obecně závaznou vyhlášku OZV č. 6/2021, o stanovení obecního systému odpadového 

hospodářství. 
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g) rozhodlo: 

1. o odložení projednání bodu 22/12/12 - Dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí vzájemné 
spolupráci uzavřené mezi městem Šenov a společností Green Delicates s. r. o., do doby 

vyjasnění financování stavby. 

 

h) souhlasí: 
1. se záměrem vstupu města Šenov do Spolku pro nakládání s komunálním odpadem,        

z. s., Orlová. 

2. s uzavřením Kupní smlouvy s , o odkoupení pozemku parc. 

č. 5355/2, o výměře 214 m2 a parc. č.  5357/3, o výměře 84 m2, vzniklé oddělením od 
pozemků p. č. 5355 a p. č. 5357/1 na základě geometrického plánu č. 4545-174/2021, 

vše v k. ú. Šenov u Ostravy, pro umístění autobusové zastávky a přeložek inženýrských 
sítí pro připravovanou stavbu chodníku na ul. Frýdecké, za kupní cenu 117 500 Kč              

a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy. 

3. s podáním žádosti o dotaci dle podmínky výzvy OPŽP na akci „Obnova alejí města 
Šenov – Škrbeňská“ a zajištění spolufinancování akce z rozpočtu města dle požadavku 
poskytovatele dotace. 

4. s podáním žádosti o dotaci dle podmínky výzvy NPŽP na akci „Revitalizace veřejného 
osvětlení města Šenov“ a zajištění spolufinancování akce z rozpočtu města dle 
požadavku poskytovatele dotace. 

5. s aktualizovaným podáním žádosti o dotaci na akci „Cyklolávka přes I/11 v Šenově“           
a zajištění spolufinancování akce z rozpočtu města dle požadavku poskytovatele 
dotace. 

6. s podáním žádosti o dotaci v programu „Podpora obnovy drobných sakrálních staveb 
v obci“ a zajištění spolufinancování akce z rozpočtu města dle požadavku 
poskytovatele dotace. 

7. s podáním žádosti o dotaci dle podmínek výzvy MMR na akci „Opravy místních 
komunikací města Šenov“ a zajištění spolufinancování akce z rozpočtu města dle 
požadavku poskytovatele dotace. 

 

V Šenově dne: 7. 12. 2021 

Zapsala: Ing. Blažena Preinová 

 

 

 

 

 

Ing. Jan Blažek     Ing. Tomáš Holuša 

starosta      místostarosta 


