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Souhrn výsledků 
93. schůze rady města konané dne 11. 10. 2022 

 
Rada města  
 
a) bere na vědomí 

1. přípravu ustavujícího zasedání zastupitelstva města konaného dne 18. 10. 2022. 

 
b) schvaluje 

1.  program schůze rady města. 
2. kontrolu plnění úkolů uložených radou města: trvá úkol  85/1. 

3. podnět na pořízení Územní studie Šenov – Náměstí, která bude vycházet z urbanistické 
a koncepční studie s názvem „Revitalizace Radničního náměstí a okolí v Šenově“          
(ti2 architekti, 03/2022). 

4. rozpočtová opatření č. 38 – 41/2022 dle předloženého návrhu. 

 

c) rozhodla 
1. o přijetí účelové dotace ve výši 48.000,00 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2022      

a o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi 

Moravskoslezským krajem a městem Šenov. 

 

d) doporučuje ZMě 
1. schválit znění volebního řádu pro ustavující zasedání ZMě se způsobem volby kandidátů 

dle varianty 4) b). 
2. stanovit odměny neuvolněných členů zastupitelstva města za nejvyšší vykonávanou 

funkci dle předloženého návrhu takto: 

1) člen rady 7.000,00 Kč 

2) předseda výboru, komise 3.500,00 Kč 

3) člen výboru, komise 3.000,00 Kč 

4) člen zastupitelstva 1.750,00 Kč 

5) člen zastupitelstva pověřený k přijímání projevů vůle, že snoubenci spolu vstupují 

do manželství 1.500,00 Kč 

+ příplatek při souběhu dvou a více funkcí uvedených v bodě 1), 2) a 3)  1.250,00 Kč. 

Rozhodným datem pro zahájení vyplácení odměny je den složení slibu člena 

zastupitelstva města, den zvolení nebo jmenování do funkce. 
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3. schválit záměr koupě pozemků a staveb na parcelách p. č. 47, 48, 49/3, 49/4, 50/1, 
50/2, 50/3, 50/4, vše nacházející se v k. ú. Šenov u Ostravy, ve vlastnictví společnosti 
GAWLICZEK s. r. o., Hlavní 12, 739 34 Šenov, IČ 26866765, do majetku města. 

4. schválit úkol pro vedení města jednat s vlastníkem nemovitosti Restaurace Horakůvka 
o podmínkách prodeje, ceně pozemků a nemovitosti včetně vybavení. 

5. schválit záměr koupě pozemků a staveb na parcelách p. č. 5033/2 a p. č. 5033/3, vše 
nacházející se v k. ú. Šenov u Ostravy, ve vlastnictví společnosti BUDOUCNOST, 
spotřební družstvo v Ostravě, Petra Křičky 2863/17a, Moravská Ostrava, 702 00 
Ostrava, do majetku města. 

6. schválit úkol pro vedení města jednat s vlastníkem nemovitosti objektu potravin Na 
Lapačce, popř. se zprostředkovatelem prodeje o podmínkách prodeje, ceně pozemků                           
a nemovitosti. 

 
 
Šenov 12. 10. 2022 
Zapsala: Ing. Blažena Preinová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ing. Tomáš Holuša                                             Ing. Jan Blažek 
 místostarosta                                                       starosta 


