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___________________________________________________________________________ 

 

Souhrn výsledků 

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

 

Zastupitelstvo města: 

 

a) bere na vědomí 

1. složení slibu všech členů zastupitelstva města podle § 69, odst. 2, zákona                               

č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

2. termín semináře k rozpočtu 2023 dne 22. 11. 2022. 

3. termíny dalších řádných zasedání zastupitelstva města dne 22. 11., 13. 12. 2022. 

4. termín 1. schůze rady města 25. 10. 2022. 

b) schvaluje 

1. program ustavujícího zasedání zastupitelstva města. 

2. znění volebního řádu se způsobem volby kandidátů dle varianty 4 b), tj. člen 

zastupitelstva nebo volební strana nebo uskupení podá návrh na celkově složení rady 

města, FV a KV a o celém návrhu bude hlasováno veřejně najednou. Předseda 

volebního výboru vyzve členy zastupitelstva města k volbě všech navržených kandidátů 

a volba probíhá zvednutím ruky s hlasovací kartou. 

3. 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. 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. 

c) volí 

1. návrhovou komisi ve složení: Ing.  Renáta Revendová, Mgr. Martin Stolář, p.  Jan 

Kuchař. 

2. volební výbor ve složení: p. Tomáš Spratek, Ing. Stanislav Kroček, Ing. Antonín 

Ševčík. 

3. starostu: Ing.  Tomáše Holušu. 

4. místostarostu: Ing. Jana Blažka. 

5. členy rady města: Ing. Renátu Revendovou, p. Martina Vaculíka, p. Tomáše Spratka. 

6. předsedu finančního výboru: Ing. Jiřího Spratka. 

7. členy finančního výboru: p. Michaelu Javorkovou, p. Romana Hellsteina. 

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



2 
 

8. předsedu kontrolního výboru: Ing. Antonína Ševčíka. 

9. členy kontrolního výboru: Ing.  Stanislava Kročka, Mgr. Martina Stoláře. 

d) zřizuje 

1.  finanční výbor a kontrolní výbor. 

e) stanoví 

1. , že pro nové funkční období bude ustanoven jeden místostarosta. 

2. pro výkon funkce dva uvolněné členy zastupitelstva města: starosta a místostarosta. 

3. pro nové funkční období tříčlenný finanční a tříčlenný kontrolní výbor. 

4. odměny neuvolněných členů zastupitelstva města s účinnosti od 18. 10. 2022 za 

nejvyšší vykonávanou funkcí takto: 

1. člen rady 7 000 Kč 

2. předseda výboru, komise 3 500 Kč 

3. člen výboru, komise 3 000 Kč 

4. člen zastupitelstva 1750 Kč 

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

manželství 1 500 Kč 

+ příplatek při souběhu dvou a více funkcí uvedených v bodě 1), 2) a 3) 1 250 Kč. 

Rozhodným datem pro zahájení vyplácení odměny je den složení slibu člena 

zastupitelstva města, den zvolení nebo jmenování do funkce. 

f) určuje 

1. člena zastupitelstva města pana Ing. arch. Arnošta Hradila ke spolupráci, při 

pořizování veškeré územně plánovací dokumentace týkající se území města Šenov                

a jejich změn ve smyslu zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních předpisů (stavební zákon) § 47 

odstavce 1, § 51 odstavec 1 a § 53 odstavce 1, a to na dobu do konce právě 

probíhajícího volebního období. 

g) ukládá  

1. vedení města jednat s vlastníkem nemovitosti Restaurace Horakůvka o podmínkách 

prodeje, ceně pozemků a nemovitosti včetně vybavení. 

2. vedení města jednat s vlastníkem nemovitosti, popř. zprostředkovatelem prodeje 

objektu bývalých potravin Na Lapačce o podmínkách prodeje, ceně pozemků                         

a nemovitosti. 

 

Šenov    18. 10. 2022 

Zapsala: Bc. Eliška Červenková 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Holuša      Ing. Jan Blažek 

starosta                                                                     místostarosta 


