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___________________________________________________________________________ 

 

Souhrn výsledků 

26. zasedání zastupitelstva města konaného dne 13. 9. 2022 

 

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. 16–25, 28–29/2022 dle předloženého návrhu. 

8. časový harmonogram projednávání rozpočtu města Šenova na rok 2023 a metodiku 

zpracování návrhu rozpočtu na rok 2023 schválené radou města. 

9. Studii optimalizace nakládání s komunálními odpady na území města Šenov. 

10. Žádost o uzavření plánovací smlouvy ke stavbě dopravní a technické infrastruktury 

v lokalitě „Okrajová“ předložený investorem – žadatelem. 

 

b) schvaluje 

1. program 26. zasedání zastupitelstva města. 

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

zasedání. 

3. návrhovou komisi ve složení p. Tomáš Spratek, Ing. Antonín Ševčík, p. Rostislav 

Buzek.  

4. v souladu s § 6 odst. 5. písm. a) a § 55a odst. 2 stavebního zákona, pořízení Změny             

č. 2 Územního plánu Šenov, jejímž obsahem bude:  

a) posouzení souladu změny s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění 

po Aktualizacích 1., 2., 3., 4. a 5.; 

b) uvedení Územního plánu Šenov do souladu se Zásadami územního rozvoje 

Moravskoslezského kraje ve znění po Aktualizacích č. 1, 2a, 3, 4 a 5, případně dalšími 

v době zpracování návrhu změny účinnými aktualizacemi. Součástí grafické části 

Změny č. 2 bude výkres širších vztahů území v měřítku zřetelně zobrazujícím 

návaznosti Územního plánu Šenov na řešení územních plánů sousedních obcí; 
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c) prověření požadavků na řešení v územním plánu vyplývajících z aktuálního znění 

územně analytických podkladů pro ORP Ostrava; 

d) aktualizaci vymezení zastavěného území a s tím související aktualizaci výměr 

zastavitelných ploch;  

e) prověření změny funkčního využití území na pozemcích parc. č. 2477/15 a 2477/16 

v k. ú. Šenov u Ostravy z plochy SM – smíšené obytné městské na plochu OM – 

plochu občanského vybavení – komerční zařízení včetně přesunu trasy pro dopravní 

infrastrukturu (DS) tak, aby zde byla možná výstavba obchodního centra včetně 

parkovacích ploch; 

f) prověřit možnost změny funkčního využití pozemků parc. č. 57, 64/2, 64/3, 64/4                  

a 64/5 v k. ú. Šenov u Ostravy ve prospěch ploch občanské vybavenosti, a to               

v návaznosti na připravovanou studii řešení centra města; 

g) prověřit změnu funkčního využití území na pozemcích parc. č. 106, 104/1, 104/2 a 105 

v k. ú. Šenov u Ostravy, kde se nyní nachází stávající knihovna a městské muzeum na 

plochy občanské vybavenosti; 

h) v rámci plánu vybudování nového nádraží na pozemku parc. č. 3612 v k.ú. Šenov                    

u Ostravy, a to při pozemku parc. č. 3530/3 v k. ú. Šenov u Ostravy, prověřit možnosti 

změny funkčního využití území včetně zajištění příslušného parkování.  Parkování 

řešit na pozemku parc. č. 3553/2 v k. ú. Šenov u Ostravy; 

i) prověření možnosti vymezení plochy pro točnu autobusu na pozemku parc. č. 3764/2 

v k. ú. Šenov u Ostravy. Stávající točna autobusu je umístěna na pozemcích                           

parc. č. 4174 a 3760/2 v k. ú. Šenov u Ostravy, a to daleko od stávající zástavby                    

v Šenově; 

j) prověřit změnu funkčního využití území na pozemku parc. č. 2886/22 v k. ú. Šenov                 

u Ostravy ve prospěch ploch občanského vybavení; 

k) prověřit změnu funkčního využití území na pozemcích parc. č. 3526/4 a 3526/2 v k. ú. 

Šenov u Ostravy ve prospěch ploch výroby pro umístění překladiště biologického 

materiálu (trávy a větví); 

l) zrušit návrh územní rezervy R6 pro využití SM na pozemku parc. č. 3374 v k. ú. 

Šenov u Ostravy (stávající sběrný dvůr), ponechat plochu TO – plochu pro nakládání 

s odpady; 

m) prověřit zrušení plochy DS na pozemcích parc. č. 27, 28/1 a 29 v k. ú.                                      

Šenov u Ostravy a zařazení pozemků do ploch občanského vybavení – veřejná 

vybavenost OV;   

n) vyhodnocení vlivů změny č. 2 na udržitelný rozvoj území včetně vyhodnocení vlivů 

změny územního plánu na životní prostředí zpracované na základě § 19                             

odst. 2 stavebního zákona v rozsahu přílohy stavebního zákona a §10i zákona                        

o posuzování vlivů na životní prostředí, zpracováno autorizovanou osobou dle § 10i 

odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí; 
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o) vyhotovení Územního plánu Šenov zahrnujícího úplné znění po vydání změny č. 2. 

5. dle § 55a odst. 1 stavebního zákona, že Změna č. 2 Územního plánu Šenov bude 

pořizována zkráceným postupem dle § 55b stavebního zákona. 

6. rozpočtová opatření č. 26, 27, 31/2022 dle předloženého návrhu. 

7. poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji na spolufinancování projektu „Kotlíkové 

dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ ve výši 36 000 Kč a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o dotaci. 

8. poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji na spolufinancování projektu „Kotlíkové 

dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ ve výši 24 000 Kč a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o dotaci. 

9. Strategii bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích ve městě Šenov 2023 – 

2030. 

c) určuje 

1. závazné ukazatele rozpočtu na rok 2023 takto: 

    příjmy 

• příjmy ze sdílených daní 

• ostatní daňové příjmy 

• daně a poplatky 

• nedaňové příjmy 

• kapitálové příjmy 

• přijaté transfery 

výdaje – paragraf 

financování – položka. 

d) souhlasí 

1. s podáním žádostí dle podmínek výzvy Integrovaného operačního programu (IROP) 

na akci „Cyklolávka přes I/11 v Šenově“ a zajištění spolufinancování akce z rozpočtu 

města dle požadavku poskytovatele dotace. 

2. s podáním žádostí dle podmínek výzvy Integrovaného operačního programu (IROP) 

na akci „Revitalizace Radničního náměstí a okolí v Šenově“ a zajištění 

spolufinancování akce z rozpočtu města dle požadavku poskytovatele dotace. 

3. za cenu 17 700 Kč s úplatným 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. Zastupitelstvo 

města Šenov současně souhlasí, že správní poplatky spojené s touto smlouvou nese 

kupující. 

e) rozhodlo 

1. o podání Přihlášky města Šenov ke členství do Spolku pro nakládání s komunálním odpadem, 

z. s., se sídlem Okružní 988, 735 14 Orlová, IČ: 08375437. Město Šenov prohlašuje, že se 
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seznámilo s obsahem stanov Spolku a podpisem Přihlášky vyjadřuje bezvýhradný 

souhlas se stanovami Spolku, ve znění ke dni doručení Přihlášky do sídla Spolku. 

2. o podání Přihlášky MěPOS, příspěvková organizace, Šenov ke členství do Spolku pro 

nakládání s komunálním odpadem, z. s., se sídlem Okružní 988, 735 14 Orlová, IČ: 

08375437. 

3. o peněžitých plněních fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města,                    

za výkon funkce člena a zapisovatele výborů, komisí, aktivu a zvláštních orgánů obce: 

Ing. Miroslava Nováková 20 000 členka kulturní komise, organizování kulturních akcí, 

vyřizování žádosti o dotace na kulturu z MSK 

Ing. Blažena Preinová 

 

8 000 zapisovatelka kulturní komise, členka komise 

sociální a volnočasové   

Bc. Eliška Červenková 8 000 zapisovatelka a členka komise sociální a volnočasové 

Ing. Věra Třísková 7 000 zapisovatelka komise dopravní 

Martin Kretek 9 000 člen komise rozvoje města a ŽP, člen a zapisovatel 

komise bezpečnosti 

Ing. Pavel Knop-Kostka 8 000 člen a zapisovatel komise rozvoje města a ŽP 

Taťána Klimasová 7 000 předsedkyně aktivu pro občanské záležitosti 

Iva Sommerlíková 8 000 členka a zapisovatelka komise pro projednávání 

přestupků 

Ing. Stanislava Hutáková 7 000 zapisovatelka finančního výboru 

Mgr. Alžběta Hrachovinová 8 000 zapisovatelka kontrolního výboru, členka KPPP 

 

4. o mimořádných odměnách neuvolněným členům zastupitelstva města: 

 Mgr. Miroslav Bolek 7 200 příprava podkladů pro propagaci města 

 Rostislav Buzek 7 200 koordinace sportovních akcí s realizací stavby 

hřiště SK Lapačka 

 Ing. arch. Arnošt Hradil 7 200 pověřený zastupitel pro územní plán města 

 Petr Smékal 15 900 člen komise pro projednávání přestupků, předseda 

likvidační komise 

 Ing. Antonín Ševčík 12 000 předseda ústřední inventarizační komise 

 Ing. Martin Tesař 15 900 koordinace prací při kácení stromů na                           

ul. Škrbeňská 

 

5. mimořádných odměnách neuvolněným členům rady města: 

Martin Vaculík 20 000 člen redakční rady Oběžníku města Šenov, 

konzultace modernizace sportovišť a předškolních 

zařízení 

Tomáš Spratek 20 000 chodník Škrbeňská a Dubová – odborné 

konzultace elektro 

Ing. Renáta Revendová 20 000 příprava akce „Ukliďme Šenov“, členka redakční 

rady Oběžníku města Šenov 
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6. o mimořádných odměnách uvolněným členům zastupitelstva města:  

Ing. Jan Blažek 90 000  příprava podkladů a technické a organizační 

zajištění budoucí podoby Radničního náměstí, 

příprava a organizace veřejného projednání, 

organizace rekonstrukce ZUŠ, činnost předsedy 

komise rozvoje města a ŽP, člen redakční rady 

Oběžníku města Šenov 

Ing. Tomáš Holuša 90 000  organizační příprava Jarmarku 2022, technická a 

organiz. konzultace s firmou GORDIC - systém 

Ginis, konzultace a org. S firmou DIGIS  AME 

SERVER, organizace rekonstrukce hřiště 

Lapačka, činnost předsedy komise bezpečnosti, 

člen likvidační komise a redakční rady Oběžníku 

města Šenov 

 

f) pověřuje 

1. starostu města podepsáním Přihlášky ke členství do Spolku pro nakládání 

s komunálním odpadem, z. s., se sídlem Okružní 988, 735 14 Orlová, IČ: 08375437                 

a zastupováním města Šenov v tomto Spolku. 

2. ředitele MěPOS, příspěvková organizace, Šenov podepsáním Přihlášky ke členství do 

Spolku pro nakládání s komunálním odpadem z. s., se sídlem Okružní 988, 735 14 

Orlová, IČ: 08375437 a zastupováním města Šenov v tomto Spolku. 

 

g) neschvaluje 

1. uzavření plánovací smlouvy ke stavbě dopravní a technické infrastruktury v lokalitě 

„Okrajová“. 

 

 

 

Šenov    13. 9. 2022 

Zapsala: Bc. Eliška Červenková 

 

 

 

 Ing. Jan Blažek      Ing. Tomáš Holuša 

 starosta                                                                     místostarosta 

 

 

 


