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Souhrn výsledků 
25. zasedání zastupitelstva města konaného dne 21. 6. 2022 

 

Zastupitelstvo města: 

 

a) bere na vědomí 

1. kontrolu uložených úkolů z minulých zasedání. 

2. zprávu o činnosti rady města. 

3. zprávu PČR, obvodního oddělení Vratimov. 

4. zprávu MěP Šenov. 

5. zpráva JSDH Šenov. 

6. zprávu Krizového štábu města Šenov. 

7. zprávu komise bezpečnosti. 

8. zprávu o činnosti finančního výboru za I. pololetí 2022. 

9. zprávu o činnosti kontrolního výboru za I. pololetí 2022. 

10. rozpočtová opatření č. 9–15/2022 dle předloženého návrhu. 

 

 

b) schvaluje 

1. program 25. zasedání zastupitelstva města. 

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

zasedání. 

3. návrhovou komisi ve složení p. M. Vaculík, p. Petr Smékal, Mgr. Martin Stolář. 

4. plán činnosti finančního výboru na III. čtvrtletí 2022 dle předloženého návrhu. 

5. plán činnosti kontrolního výboru na III. čtvrtletí 2022 dle předloženého návrhu. 

 

 

c) neschvaluje 

1.  Darovací smlouvu uzavřenou dle § 2055 a násl. zákona č.89/2012 Sb. Občanského  

            zákoníku, mezi městem a MAS Slezská brána, z. s. ve výši 24 000 Kč. 

2. záměr prodeje části pozemku p. č. 5800/2, ostatní plocha / ostatní komunikace, o výměře 

cca 64 m2 (dle zakreslení ve snímku z KN) v k. ú. Šenov u Ostravy, který je zapsán na 

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

pracoviště Ostrava, z majetku města Šenov. 

3. záměr koupě pozemku p. č. 4891/11, trvalý travní porost, o výměře 942 m2, k. ú. Šenov              

u Ostravy, který je zapsán na listu vlastnictví č. 405 u Katastrálního úřadu pro 

Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, do majetku města Šenov. 

4. záměr koupě pozemku p. č. 5451/1, orná půda, o výměře 463 m2, k. ú. Šenov u Ostravy, 

který je zapsán na listu vlastnictví č. 2102 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský 

kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, do majetku města Šenov.  

 

Město Šenov 
Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov 



d) rozhodlo 

1. o vítězném návrhu „Revitalizace Radničního náměstí a okolí v Šenově“, který předložili 

TI2 architekti, se sídlem Mlýnská 1692/7, 702 00 Ostrava. 

2. o zařazení akce „Zvýšení kapacity MŠ Šenov“ do Strategického plánu rozvoje města 

Šenov 2016–2023 do oblasti S2 – rozvoj vzdělanosti obyvatelstva. 

3. o zařazení akce „Zvýšení kapacity MŠ Šenov“ do Akčního plánu investičních akcí 

v roce 2022. 

 

 

e) ukládá 

1. Odboru investic, MH a dopravy objednat dopracování vítězného návrhu studie 

„Revitalizace Radničního náměstí a okolí v Šenově“, se zapracováním požadavků dle 

návrhu. 

2. Odboru investic, MH a dopravy zajistit PD k akci „Zvýšení kapacity MŠ Šenov“. 

 

 

f) souhlasí 

1. s podáním žádosti o dotaci na projekt „Zvýšení kapacity MŠ Šenov“ a zajištěním 

spolufinancování akce z rozpočtu města dle požadavku poskytovatele dotace. 

 

 

 

 

 

 

 

Šenov 21. 6. 2022 

Zapsala: Bc. Eliška Červenková 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Jan Blažek      Ing. Tomáš Holuša 

 starosta                                                                     místostarosta 
 


