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___________________________________________________________________________ 

 

Souhrn výsledků 

2. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22. 11.  2022 

 

Zastupitelstvo města: 

 

a) bere na vědomí 

1. kontrolu uložených úkolů z minulých zasedání. 

2. zprávu o činnosti rady města. 

3. rozpočtová opatření č. 30, 32 – 46/2022 dle předloženého návrhu. 

 

b) schvaluje 

1. program 2. 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. R. Hellstein, Ing. arch. A. Hradil. 

4. Akční plán investičních akcí v roce 2023. 

5. závazný metodický pokyn k provádění změn rozpočtu v roce 2023 s převedením 

pravomocí na radu města dle předloženého návrhu. 

6. příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, jde-li o starostu, 

místostarostu nebo člena zastupitelstva města pověřeného k přijímání projevu vůle 

snoubenců, že spolu vstupují do manželství, za stejných podmínek a ve stejné výši 

jako zaměstnancům města. 

 

7. příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti se 

zastupováním obce na veřejných občanských obřadech za stejných podmínek a ve 

stejné výši jako zaměstnancům města. 

 

8. příspěvek na stravování, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva města, za stejných 

podmínek a ve stejné výši jako zaměstnancům města. 

 

9. příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření 

nebo životní pojištění, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva města, za stejných 

podmínek a ve stejné výši jako zaměstnancům města. 

 

10. odměnu při významném životním výročí, dle podmínek stanovených v Zásadách 

Sociálního fondu, za stejných podmínek a ve stejné výši jako zaměstnancům města. 

 

11. příspěvek na rekreaci, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva města, dle podmínek 
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stanovených v Zásadách Sociálního fondu, za stejných podmínek a ve stejné výši jako 

zaměstnancům města. 

 

12.  uzavřít kupní smlouvu pozemků p. č. 1026/1, 1026/2, 1026/10, nacházejících se 

v katastrálním území Šenov u Ostravy se společností Green Delicates, s. r. o.  za cenu 

1 505 120 Kč a převést tyto pozemky zpět do svého vlastnictví. 

 

c) souhlasí 

1. s podáním žádosti o dotaci dle podmínky výzvy OPŽP na akce: 

-  Obnova alejí města Šenov – ulice Škrbeňská,   

-  Efektivní nakládání s BRKO 

a zajištění spolufinancování akcí z rozpočtu města dle požadavku poskytovatele 

dotace. 

 

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

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

spolufinancování akce rozpočtu města dle požadavku poskytovatele dotace. 

 

3. s podáním žádosti o dotaci v programu „Podpora obnovy drobných sakrálních staveb 

v obci“ a zajištění spolufinancování akce rozpočtu města dle požadavku poskytovatele 

dotace. 

 

4. s podáním žádosti o dotaci dle podmínek výzvy MMR na akci „Oprava místní 

komunikace Škrbeňská“ a zajištění spolufinancování akce z rozpočtu města dle 

požadavku poskytovatele dotace. 

 

5. s uplatněním práva zpětné koupě pozemků p. č. 1026/1, 1026/2, 1026/10, 

nacházejících se v katastrálním území Šenov u Ostravy u společnosti Green Delicates, 

s. r. o. 

 

 

 

 

 

Šenov    22. 11. 2022 

Zapsala: Bc. Eliška Červenková 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Holuša      Ing. Jan Blažek 

starosta                                                                     místostarosta 


