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___________________________________________________________________________ 

 

Souhrn výsledků 

23. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22. 2. 2022 

 

Zastupitelstvo města: 

 

a) bere na vědomí 

1. kontrolu uložených úkolů z minulých zasedání (nebyly žádné úkoly). 

2. zprávu o činnosti rady města. 

3. zprávu komise pro projednávání přestupků za rok 2021. 

4. vyhodnocení Strategického plánu rozvoje města Šenov 2016 – 2023 k datu                     

31.12. 2021. 

5. rozpočtová opatření č. 1, 3/2022 dle předloženého návrhu. 

6. nabídku koupě části pozemku p. č. 3394/1 o výměře 2700 m² v k.ú. Šenov u Ostravy. 

7. podněty občanů k odpadovému hospodářství. Oprávněnost připomínek bude 

vyhodnocena po 6. měsíčním zkušebním provozu, případně bude zapracována do 

nových OZV. 

8. přijetí města Šenov za řádného člena sdružení Region Beskydy. 

 

b) schvaluje 

1. program 23. zasedání zastupitelstva města. 

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

zasedání. 

3. návrhovou komisi ve složení Ing. Revendová, Ing. Tesař, Ing. Spratek. 

4. návrh rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění, ve znění dle kapitoly L. textové 

části odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Šenov – opatření obecné povahy                      

č. 1/2022.  

5. rozpočtové opatření č. 2/2022 dle předloženého návrhu, s úpravou. 

6. poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji na spolufinancování projektu „Kotlíkové 

dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ ve výši 12 000 Kč (dotace č. 15)                         

a uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci. 
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7. poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji na spolufinancování projektu „Kotlíkové 

dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ ve výši 12 000 Kč (dotace č. 16)                

a uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci. 

8. poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji na spolufinancování projektu „Kotlíkové 

dotace v Moravskoslezském kraji – 4. výzva“ ve výši 6 000 Kč / dílčí projekt 

konečného uživatele, celkově však maximálně 400 000 Kč a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o dotaci. 

c) vydává 

1. po ověření, že Změna č. 1 Územního plánu Šenov není v rozporu s politikou územního 

rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených 

orgánů a stanoviskem krajského úřadu, podle ustanovení § 6 odstavce 5 písmene c)               

a za použití ustanovení § 55b odstavce 10 a § 55 ve spojení s § 54 zákona                   

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů a na základě ustanovení § 171 - 174 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů Změnu č. 1 Územního plánu Šenov jako 

opatření obecné povahy č. 1/2022. 

d) rozhodlo 

1.  o poskytnutí dotace Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Šenově ve 

  výši 150 000 Kč na rekonstrukci střechy kostela a uzavření veřejnoprávní smlouvy                        

       o poskytnutí dotace. 

2.  o odložení vyhodnocení 8. ročníku ankety „Ocenění za reprezentaci města Šenova za 

  rok 2020 – 2021“ a ocenění nominovaných na slavnostním zasedání zastupitelstva    

       města při výročí jmenování Šenova městem, tj. v roce 2023. 

 

e) přijímá 

1.  dar – speciální zásahový požární automobil určený pro dovybavení jednotky sboru        

     dobrovolných hasičů v Šenově. 

 

f) odkládá 

1. rozhodnutí o vstupu a podání přihlášky města Šenov do SNKO do upřesnění lokality 

umístění technologického zařízení pro efektivní zpracování komunálního odpadu. 

2. rozhodnutí o vstupu a podání přihlášky MěPOS, příspěvkové organizace Šenov do 

SNKO do upřesnění lokality umístění technologického zařízení pro efektivní 

zpracování komunálního odpadu.  

g) souhlasí 

1. s uzavřením Darovací smlouvy č. OV/17/j/2022/Ha s Moravskoslezským krajem, 

 Správou silnic Moravskoslezského kraje. 

2.   s poskytnutím daru pro HZS MSK, Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh ve výši  

     70 000 Kč a s uzavřením darovací smlouvy. 
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h) ukládá 

1.   starostovi jednat o koupi pozemku p. č. 3394/1, o výměře 2700 m² v k. ú.  

      Šenov u Ostravy, maximálně za 1 000 Kč/m². 

 

i) neschvaluje 

1.  záměr prodeje části pozemku p. č. 2937, ost. Plocha/ sportoviště a rekreační plocha,                       

     o výměře cca 1170 m² (dle zakreslení ve snímku z KN) v k. ú. Šenov u Ostravy. 

 

Usnesení nebylo přijato 

1. na nabídku koupě části pozemku p. č. 3394/1, o výměře 2700 m² v k. ú.  

   Šenov u Ostravy. 

  

 

 

 

 

Šenov 22. 2. 2022 

Zapsala: Bc. Eliška Červenková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Jan Blažek      Ing. Tomáš Holuša 

 starosta                                                                     místostarosta 


