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Souhrn výsledků  

27. zasedání zastupitelstva města konaného dne 19. 6. 2018 

 

 
Zastupitelstvo města: 

 

a) bere na vědomí: 
 

1. kontrolu usnesení z  minulých zasedání 

      splněny body: -         

      trvají body: -   

 

2. zprávu starosty o zásahu Policie ČR na MěÚ Šenov 

 

3. zprávu o činnosti rady města 

 

4. zprávu o činnosti finančního výboru za I. pololetí 2018 

 

5. zprávu o činnosti kontrolního výboru za I. pololetí 2018 

 

6. zprávu Policie ČR 

 

7. zprávu Městské policie Šenov 

 

8. zprávu Jednotky sboru dobrovolných hasičů Šenov 

 

9. zprávu komise bezpečnosti  

 

10. zprávu Krizového štábu města Šenov 

 

11. rozpočtová opatření č. 7 – 10, 12 - 18/2018 dle předloženého návrhu Rozpočtová 

opatření r. 2018 – změny závazných ukazatelů schváleného rozpočtu  

 

12. Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů v samostatné 

a přenesené působnosti obce v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR 

M ě s t o   Š e n o v  
 

okres  Ostrava - město 
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b) schvaluje:  
 

1. program 27. zasedání zastupitelstva města 

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

v průběhu zasedání 

3. návrhovou komisi ve složení: Ing. Alexandr Slíva, Ing. Jiří Revenda, MVDr. Petr 

Vrána 

4. plán práce finančního výboru na II. pololetí r. 2018 dle předloženého návrhu 

5. plán činnosti kontrolního výboru na II. pololetí r. 2018 dle upraveného návrhu 

6. Strategický plán rozvoje sportu v městě Šenov do roku 2023 

7. záměr darování částí pozemků p. č. 398/1 a 398/2, k. ú. Šenov u Ostravy, ve 

vlastnictví SJM XXXXXXXXXXXXXXXX a části pozemku p. č. 722/3 , k. ú. Šenov 

u Ostravy, ve vlastnictví SJM XXXXXXXXXXXXX, do majetku města, dle 

zakreslení ve snímku z KN za podmínek vymezených ve vnitřním koordinovaném 

stanovisku dotčených odborů Městského úřadu v Šenově a v zápisu z  jednání komise 

rozvoje města a investic č. 4/2018 

 

 

c) rozhodlo: 

 

1. koupit nemovitou věc do vlastnictví města Šenov, a to pozemek parcely číslo 6180/1, 

ostatní plocha/ost. komunikace, o výměře 4 m2, který vznikl oddělením z původního 

pozemku parcely číslo 3751, ost. plocha/ost. komunikace, o původní výměře 778 m2, 

k. ú. Šenov u Ostravy a pozemek parcely číslo 6180/2, ostatní plocha/ost. komunikace, 

o výměře 235 m2, který vznikl oddělením z původního pozemku parcely číslo 3747, 

orná půda, o původní výměře 19598 m2, k. ú. Šenov u Ostravy, dle geometrického 

plánu č. 4100-48/2018 vyhotoveným R&M GEODATA s. r. o., Ostrava, ve vlastnictví 

XXXXXXXX, bytem XXXX, za schválenou cenu za výkup těchto pozemků ve výši 

55 Kč/m2, za podmínek ve smlouvě sjednaných a uzavřít kupní smlouvu (místní 

komunikace Ke Starému mlýnu) 

 

2. o uzavření plánovací smlouvy mezi městem Šenov a firmou DARMA stavebnictví 

s.r.o., IČ 065 54 768, sídlo Přemyslovců 1240/59, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory  

ke stavbě dopravní a technické infrastruktury v lokalitě „Do Dědiny“. Uzavření 

smlouvy provede starosta města. 
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d) ukládá: 

 

1. jednotlivým členům zastupitelstva města, aby při plnění svých úkolů zajišťovali 

dodržování Základních pravidel postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů 

 

2. starostovi zajistit dodržování Základních pravidel postupů souvisejících se zpracování 

osobních údajů při zpracování osobních údajů městským úřadem a při plnění smluv, 

jejichž předmětem je zpracování osobních údajů. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Antonín   Š e v č í k       Ing. Jan   B l a ž e k 

       místostarosta            starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Šenově dne 19. 6. 2018 


