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Usnesení
ze 17. zasedání zastupite|stva města konaného dne 12. 2. 2009

Zastupitelstvo města :

a) bere na vědomí :

1. kontrolu usnesení z minulých zasedríní
trvají úkoly : -
splněny úkoly : .

2. zprávu o činnosti rady města
3' plnění strategie rozvoje města Šenov k 3 1. 12.2008 se zrněnou v bodě s 4.1 .3 _

nebyly r,yhlášeny dotační programy
4. stav přípravy a Íozpracovanosti žádostí města o dotace
5. představení zájemce o qýstavbu v oblasti Volenství
6. zríměr podnikatelských aktivit v areálu šenovských ml1inů a okolí
7. rozpočtová opatření č. 69.81/2008 dle přílohy Rozpočtová opatření r. 2008 _ změny

závazných vkazďelů schváleného rozpočtu ZMě schválená RMě
8. zrněny ve sloŽení komisí rady města
9. Petici k zabezpečení veřejného pořádku ve městě Šenově pň pořád.íní diskoték v

restauraci Horakůvka

b) neschvaluje :

1. náwh neprodávat staÍou školu do doby získání dotace na ýstavbu nového centra
2. záměr prodej e staré školy p. lng. Miroslar,r'r KoŽušníkovi
3. zríměr prodeje staré školy firmě MAW-MoNT s.r.o., Horní Suchá

c) schvaluje :

1. Kupní smloulu uzavřenou mezi Městem Šenov a p. Zdeňkem Kwapulinskim k
pozemku p.č. l033/2' k.ú. Šenov u ostrar,y, ostatní plocha' o výměře 63 rra,zacenu
14 470'- Kě



3.

n
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záměr darování části pozemku p.č.2o59, k.ú. Šenov u ostravy, vlastníka p. ZdenkyRusnokové, v rozsahu 4184 ' cétkoue,.1i-e.y ross m2, ;"st"íl.a p. Jana Poláčk4 vrozsahu 1184 z celkové výměry'1658 ú, vlástníku p. ú*i" roratkové, v rozsahu1/84 z celkové výmery t6ss m2, do majótku mo.á.rlili ói"'t'4l

nabytí pozemků parcela ě. 100/1 , 3401/2, 409913 a pozemku ve zjednodušené evidenci- parcela původ Pozemkový katastr (PK) 1340 v tatastratÁ riz.,nr š.Á' 
" 

ó.ň"y 
.

z v]astnictví České repubt[y s příslušnoití hospoaaiii Úffi.o zastupování sttítu vevěcech majetkovýctr áo vustriówi vre,'. š.'"." r""'"iTJ*ptutneno pr.uoau
Zásady pro hodnocení a poskytov žni dotaci z rozpočtu Města Šenov pro rok 2009

návrh Zásad odměňovríní neuvolněných členů ZMě s ýšÍ dle varianty d)

ozv č. 1/2009 K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, varianta 1 .

5 .

o.

d) rozhodlo I

l. o přípravě projektové dokumentace pro podání žádosti na ýstavbu kultumího aspoleěenského centra

e) vydává :

1' změnu Územního pliínu obce Šenov č. 7 dle přílohy č. l pŤedloženého materiiílu

f) stanoví :

1. poěet ělenů zastupitelstva pro následující volební období na 17 členů

g) vyh|ašuje :

l. ýběrové řízení na poskynutí dotací z rozpočtu Města Šenov na rok 2009

h) odvolává :

l. z funkce členy finančního qýboru

ch) jmenuje :

l . finanční ýbor ve složení._ předseda : Ing. Nicol Kalcovská' členové : Ing. JiříSpratek, Ing. Martin Tesď
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i) ukládá :

1. sprárnrímu odboru MěÚ pokačovat v zárněru prodeje budorry ě'p. 128 (stará škola) a
a pozemků

. p.č. 103' oslatní plocha, o r,^jměře 735 m2.

. p.č. 104' zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1500 m2'

. p.č. 105' zaÍtada' o qÍměře 1 261 m2'

. p.č' 106' zaktada, o v'ýměře 104 m2,

. p'č' 101/1, trva1ý havní porost, o rryměře 1750m2a

. p'č. 11112, ostatní plocha' o v,yměŤe 287 m2. vše k.ú' Šenov u ostravy,
se zvýšením nakladů na reklamu v celkové ýši max 25 000'- Kč' Reklamní kampaň v
období do příštího termínu zasedání zastupitelstva města.

2. starostce města, aby MěP ve spolupláci s Policií ČR konala nejméně jednou měsíčně
konholy dodržovémí zÍkazu podávání alkoholicloých nápojů mladisq,írn v restarrracích
na území města Šenova. Dá1e aby ve spolupráci s městslo.im úřadem poádala ČoI,
KHS popř' živnostenský uřad, aby v době večemího provozu restaurace provedli
kontroly dodržovríní předpisů, vyhlášek a zrlkonů.

(  - . '

.,/'*.'
Ing .  Jan B  lažek,

místostaro sta

V Šenově dne : 12'2.2OO9

Mgr .  Dar ja  Kucha řová ,
starosta
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