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Souhrn výsledků 

3. zasedání zastupitelstva města konaného dne 13. 12. 2022 

 

 

Zastupitelstvo města Šenov: 

 

a) bere na vědomí: 

 

1. kontrolu plnění uložených úkolů z minulých zasedání ZMě. 

 

2. zprávu o činnosti Rady města Šenov. 

 

3. Plán práce Rady města Šenov na rok 2023. 

 

4. rozpočtová opatření č. 47  –  50/2022 dle předloženého návrhu. 

 

5.  aktuální změny v oblasti odměňování členů zastupitelstev. 

 

b) schvaluje:   

 

1. program 3. zasedání zastupitelstva města. 

 

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

v průběhu zasedání. 

 

3. návrhovou komisi ve složení: Ing. Jan Blažek, MUDr. Josef Kopecký, p. Štěpán 

Pinkava. 

 

4. Plán práce Zastupitelstva města Šenov na rok 2023.  

 

5. Plán práce finančního výboru na I. pololetí roku 2023 dle předloženého návrhu. 

 

6. Plán činnosti kontrolního výboru pro I. pololetí 2023 dle předloženého návrhu. 

 

7. rozpočet města Šenov na rok 2023 dle tabulkové části – Příloha 1 předloženého 

návrhu v celkovém objemu: 

Rámcové příjmy 2023        151 939 900 Kč 

Rámcové výdaje 2023         216 439 900 Kč 

Financování        2023                              64 500 000 Kč 

 

M Ě S T O   Š E N O V 
okres  Ostrava - město 
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8. střednědobý výhled rozpočtu města Šenov na r. 2024 – 2025 dle přeloženého návrhu.  

 

9. rozpočtové opatření č. 51/2022 dle předloženého návrhu. 

 

10. cenu vodného na rok 2023 pro odběratele vody z vodovodu: 

 

1. Vodovod Šenov – Lapačka ve výši 49,17 Kč/m3, bez DPH, 54,08 Kč/m3, včetně  

         DPH 10 %. 

 

2. Vodovod Šenov – Šenovská ve výši 54,54 Kč/m3, bez DPH, 59,99 Kč/m3 včetně    

     DPH 10 %. 

 

 3. Vodovod Šenov – Václavovická a Šenov, prodloužení vodovodu do ul. Do Dědiny  

                   ve výši 54,54 Kč/m³ bez DPH, 59,99 Kč/m³ včetně DPH 10 %.  

 

11. cenu stočného pro odběratele napojené na kanalizaci Šenov – JIH, kanalizaci Šenov – 

Sever rozšíření a Alejský dvůr – kanalizační stoky Šenov na rok 2023 ve výši                   

53,21 Kč/m3 bez DPH, 58,53 Kč/ m³ včetně DPH 10 %.  

 

c) rozhodlo: 

1. o koupi pozemků p. č. 47, o výměře 820 m2, pozemku p. č. 48, o výměře 623 m2, 

pozemku p. č. 49/3, o výměře 127 m2, pozemku p. č. 49/4, o výměře 15 m2, pozemku 

p. č. 50/1, o výměře 1164 m2, jehož součástí je stavba obč. vybavenosti č. p. 11, 

pozemku p. č. 50/2, o výměře 154 m2, pozemku p. č. 50/3, o výměře 170 m2, 

pozemku p. č. 50/4,  o výměře 70 m2, jehož součásti je stavba obč. vybavenosti                  

č. p. 11 a pozemku p. č. 3391/1, o výměře 944 m2,  vše situované v k. ú. Šenov                   

u Ostravy, ve vlastnictví společnosti GAWLICZEK s. r. o., Hlavní 12, 739 34 Šenov,             

IČ 26866765 a vybavení do majetku města za celkovou kupní cenu 17 500 000 Kč             

a o uzavření kupní smlouvy, za podmínek v ní sjednaných.  

 

2. o rozdělení kompetencí mezi uvolněné členy zastupitelstva dle předloženého návrhu. 

 

d) pověřuje: 

1.  starostu podpisem kupní smlouvy uzavřené mezi společností GAWLICZEK s. r. o., 

Hlavní 12, 739 34 Šenov, IČ 26866765 a městem Šenov po výmazu zástavního práva 

smluvního a zákazu zcizení z katastru nemovitostí na předmětných nemovitostech. 

 

2. vedení města jednat o koupi 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 do ceny dle návrhu č. 2. 

e) souhlasí: 

1. se záměrem přijetí daru plánovaného prodloužení kanalizační stoky splaškové 

kanalizace (nové větve) v ulici Okrajová od investora stavby – xxxxx xxxxx do 

majetku města s tím, že předmětem daru bude kanalizační stoka s povolením užívání 

včetně služebnosti zajišťující provozování této stoky a přístupu k ní po zpevněné 

komunikaci na vedlejším pozemku za předpokladu dodržení parametrů kanalizace dle 

projektové dokumentace schválené odborem investic, MH a dopravy a za předpokladu 

doplnění šachet a požadovaného řešení šachty Š1. 
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f) stanoví: 

1. paušální částku ve výši 300 Kč/hod pro rok 2023 neuvolněným členům zastupitelstva 

města, kteří jsou podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou 

samostatnou výdělečnou činnost, jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti 

s výkonem funkce. 

 

2. nejvyšší částku pro rok 2023, kterou lze v souhrnu za kalendářní měsíc poskytnout 

jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům 

zastupitelstva města ve výši 1 500 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Šenově dne: 13. 12. 2022 

Zapsala: Bc. Eliška Červenková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Holuša     Ing. Jan Blažek 

starosta      místostarosta 

 

 

 

nově dne: 10. 12. 2019-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------ 
 


