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okres ostrava - město

Usnesení
z l2. zasedání zastunite|sfva města ze dne l0. 4. 2008

Zastupitelstvo města :

a) bere na vědomí :

1 . kontrolu usnesení z 10. a |1 . zasedini ZMě
trvají body : 10/h/1 .10/hl2.10lh/3
vypuštěnbod:11/ f / l
splněny body : -

2. informaci o dekretu Poslanecké sněmovny o udělení vlajky městu Šenov
3. mtávu o činnosti radv města
4. Závěreónoll zprálrr Ustřední inventarizační komise o provedené řádné roční inventarizaci

majetku, pohledávek a závazků města za rok 2007
5. doporučení finančního v'ýboru a RMě k Závěrečnému účtu Města Šenov za rok 2007
6. zprávu o hospodďení MěPoS za rok 2007 a p|án pro rok 2008
7. doporučení finančního výboru k návrhu rozpočtových opatření č. 1-712008
8. rozpočtová opatÍení č,. 1-712008 dle přílohy Rozpočtová opatření r. 2008 . změny

závazných ukazatelů schváleného Íozpočtu ZMě schválená RMě
9. informace z 1ednáni k r,ryhlášení iniciativy obcí, měst' podnikatelských subj ektů k realizaci

obchvatu Havířova, na které bylo přizváno město Šenov městenr Havířov
1 0. důvodovou zptávu o projednání návrhu zadání změn Územního plánu obce Šenov
1 i. Petici za zlepŠení ovzduší v Šenove a dalŠích posriŽených oblastech
12. a souhlasí s přípravou projektu ,,Modemizace infrastruktury pro vzdělávríní ZŠ Šenov..v

rámci Regionálního operačního programu NUTSII Moravskoslezsko, v celkové výši 13,6
mi].Kč

13. a souhlasí s přípravou projektu ',Zýšeni bezpečnosti účastníků silničního pTovozu v
blízkosti škol a autobusových zastávek.. v rámci Regionálnílro oper.ačního plogramu
NUTSII Moravskoslezsko, v celkové výši 7,5 mil. Kč

14. informaci o petici občanů za navýšení kapacity zařízení MŠ

b) souh|así :

1. po projednání Závěrečného účtu Města Setlov za roli ]007 včetně Zprávy 9.,'ý5ledku
přezkoumání hospodařerrí Mésta Senov zarok 2OO1 s ce|oročnim hospodařenim, a to bez
výhrad

2' se zpracovánim návrhu změny územního plifuru obce Šenov Č. 8 za podmínky vypracováni
územní studie DIo lokalítu č. 1



c) schvaluje :

1. oZV města Šenov č. 1/2008, o stanovení podmínek pro pořrídaní, průběh a ukončení
veřejnosti přístupných sportovních a kultumích podniků, včetně tanečních zábav a
diskoték ajiných kultumích podniků v rozsahu nezb}tném k zajištění veřejného pořádku

2. Zásady odměňoviírrí neuvolněných čIenů ZMě dle předloŽeného návrhu a výši odměn dle
varianty d) s platností od 1. 3. 2008

3. odepsaní pohledávky Investing-lng. Trnková ve výši 82 7l0,. Kč pro nevymahatelnost

4. ZÍlzovaci listinu JSDH Šenov a stanoví JSDH Šenov orgaizaén sloŽkou města Šenov

5. Náwh zadiní zmén č. 7, 8 Územního plánu obce Šenov

ó. lyřazeni místní komunikace Na Konečné z pasportu místních komunikací ($40, odst. 5,
písm.a) zák'č. l3l1997 Sb. o pozemníclr komunikacích ve anění pozd.práv.předpisů)

7. oZY mésta Šenov č. 212008 o zél<azu podávání a poŽívaní alkoholických nápojů na
veiejném prostranství po úpravách

8' Náwh ocenění občanů u příleátosti 10.výroěi jmenování Šenova městem

d) neschvaluje :

1. účast města Šenov ve sdruŽení pro rychlostní komunikace R 67 a obchvatu Havířova

2. áměr prodeje črísti pozemku p 'ě. 1198/2, k.ú' Šenov u ostavy, ostatní plocha - silnice' o
výměře cca 200 m2, z maje&u města

3. záměr prodeje črásti pozemku p.ě, 409511, k.ú. Šenov u oskavy, ostatní plocha - ostatní
komunikace, kteý není veden v pasportu města jako MK, z majetku města

e) rozhodlo :

l. o pňdělení dotací plo Íok 2008 ďe předloženého návrhu RMě

fl pověřuje :

1. finanční odbor MěÚ sepsáním smluv o přidělení dotací dle schvrí{eného návrhu. v souladu
se schválenými zásadarni



g) projednalo :

1. návrh zaďéni změn č. 7 , 8 Uzemního plrínu obce Šenov dle přílohy č. 1 předloŽeného
materiálu

h) se zavazuje :

1. zabezpečit spolufinancovrárri projektu ,,Modemizace infrastÍuktury pro vzdělávání ZŠ
Senov.. v rámci Regionrílrrího operačního programu NUTSII Moravskoslezsko dle
podmínek stanovených posk}tovatelem dotace, a zaroveň se zavazuje zabezpečit hladké
financoviíní celé akce tak, aby nedošlo k ohrožení její realizace

2. zabezpečit spolufinancování.projektu ,,Zvýšení bezpečnosti účastríků silničního provozu v
blízkosti škol a autobusoých zastávek., v rámci Regionálního operačního p.og.áou
NUTSII Moravskoslezsko dle podmínek stanovených poskytovatelem dotace.l zaroveň
se zavazuje zabezpečit hladké ťrnancování celé akce tak, aby nedošlo k ohroŽení její
realizace

i) doporučuje:

l. přesun potřebné finanční črástky 300 tis. Kč z peněz vyčleněných na územní rozvoj
ve schváleném rozpočtu města do odd$31 l 1 pol. 612l

i) ukládá :

1. odboru výstavby a životního prostředí prošetření moŽnosti úklidu kolem kontejneru oZo
Ostrava
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Ing ( Jan  B Iažek
místostarosta

V Šenově dne : 1 1. 4. 2008
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Mgr .  Dar ja  Kucha řová
starosta
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