
 

 

 

1 
V souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Souhrn výsledků 

24. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 4. 2022 

 

Zastupitelstvo města: 

 

a) bere na vědomí 

1. kontrolu uložených úkolů z minulých zasedání – úkol 23/h/1splněn. 

2. zprávu o činnosti rady města. 

3. zprávu o činnosti a hospodaření MěPOS, příspěvkové organizace za rok 2021. 

4.  předložené studie budoucí podoby Radničního náměstí v Šenově. 

5. rozpočtová opatření č. 4 - 8/2022 dle předloženého návrhu. 

6. Petici občanů k odvozu odpadu z ul. Václavovická ze dne 10. 3. 2022 a odeslané 

Stanovisko k obdržené petici ze dne 6. 4. 2022. 

b) schvaluje 

1. program 24. zasedání zastupitelstva města. 

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

zasedání. 

3. návrhovou komisi ve složení p. Martin Vaculík, Mgr. Miroslav Bolek, Ing. Stanislav 

Kroček. 

4. Účetní závěrku města sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021. 

5. Závěrečný účet města za rok 2021. 

c) vyjadřuje 

1. souhlas s celoročním hospodařením města za rok 2021 bez výhrad. 

d) rozhodlo 

1. prodat nemovitou věc, a to pozemek p. č. 505/2, ost. plocha / ost. komunikace,            

o výměře 42 m², který dle GP č. 4674-2/2022 vznikl oddělením z pozemku p. č. 505,       

o původní výměře 1969 m², nacházející se v k. ú. Šenov u Ostravy a zapsán na listu 

vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště 

Ostrava, panu xxxxx xxxxx, bytem Šenov, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 

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



 

 

 

2 
V souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

10 530 Kč, s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s tímto prodejem spojené                 

a uzavřít kupní smlouvu. 

2. nepřijmout nabídku úplatného převodu pozemku p. č. 3962, k. ú. Šenov u Ostravy     

z vlastnictví ÚZSVM do majetku města Šenov.  

3. nepřijmout nabídku převodu pozemku p. č. 3525, k. ú. Šenov u Ostravy z vlastnictví 

ÚZSVM do majetku města Šenov a doporučuje přednostně nabídnout tento pozemek     

Ředitelství silnic a dálnic.  

 

e) souhlasí 

1. s převodem pozemků p. č. 363/1 a 363/3, k. ú. Šenov u Ostravy z majetku města 

Šenov do vlastnictví ÚZSVM za podmínky, že předmětem převodu budou i další 

pozemky p. č. 139/3, 139/6, 139/8, 139/12 a 139/15 v k. ú. Šenov u Ostravy. 

 

 

 

 

 

 

 

Šenov 26. 4. 2022 

Zapsala: Bc. Eliška Červenková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Jan Blažek      Ing. Renáta Revendová 

 starosta                                                                     zastupitel 


