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Souhrn výsledků 

9. zasedání zastupitelstva města konaného dne 10. 12. 2019 

 

 

Zastupitelstvo města Šenov: 

 

a) bere na vědomí: 
 

1. kontrolu plnění uložených úkolů z minulých zasedání ZMě: 

splněny body: -  

trvají body:   - 

 

2. zprávu o činnosti rady města Šenov. 

 

3.  zprávu o činnosti odboru výstavby a ŽP. 

 

4.  zprávu o činnosti finančního výboru. 

 

5. zprávu o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města Šenov za II. pololetí 2019. 

 

6. rozpočtová opatření č. 32 – 52/2019 dle předloženého návrhu Rozpočtová opatření r. 2019. 

 

7. Petici občanů za zklidnění provozu na ulici Pod Školou v Šenově. 

 

8. Plán práce rady města Šenov na rok 2020. 

 

9. informaci o nákupu nemovitosti v centru města (č. p. 778). 

 

 

 

b) schvaluje:   

 

1. program 9. zasedání zastupitelstva města. 

 

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

v průběhu zasedání. 

 

3. návrhovou komisi ve složení: pp. Martin Vaculík, Mgr. Martin Stolář, p. Petr Smékal. 

 

4. plán práce finančního výboru na I. pololetí roku 2020 dle předloženého návrhu. 

M Ě S T O   Š E N O V 
okres  Ostrava - město 
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5. plán činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města Šenov pro I. pololetí 2020 dle 

předloženého návrhu. 

 

6. rozpočet města Šenov na rok 2020 dle tabulkové části – Příloha 1 předloženého 

návrhu  po úpravě v celkovém objemu: 

Rámcové příjmy 2020         116.158.100 Kč 

Rámcové výdaje 2020         135.938.000 Kč 

Financování        2020                               19.779.900 Kč 

 

7.  střednědobý výhled rozpočtu města Šenov na r. 2021 – 2023 dle přeloženého návrhu.  

 

8.  závazný metodický pokyn k provádění změn rozpočtu v roce 2020 s převedením 

pravomoci na radu města dle předloženého návrhu. 

 

9.   po projednání, že návrhy na změny územního plánu Šenov pod pořadovými čísly 2, 

3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 

37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54 a 55 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, nebudou řešeny ve změně č. 1 územního plánu Šenov. 

 

10.  po projednání, že návrhy na změny územního plánu Šenov pod pořadovými čísly 1, 

6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 25, 30, 33, 40, 52, 53 a 56 budou, dle finálního stanoviska 

obsaženého v příloze č. 1 předloženého materiálu, prověřeny ve změně č. 1 územního 

plánu Šenov. 

 

11. po projednání v souladu s § 6 dst. 5 písm. a) a § 55a odst. 2 stavebního zákona, 

pořízení změny č. 1 územního plánu Šenov, jejímž obsahem budou záměry popsané 

v návrhu na pořízení změny č. 1 územního plánu Šenov pod písmenem c). 

 

12. dle § 55a odst. 1 stavebního zákona, že změna č. 1 územního plánu Šenov bude 

pořízena zkráceným postupem dle §55b stavebního zákona. 

 

13. dle § 43 odst. 3 stavebního zákona, že řešení změny č. 1 územního plánu Šenov může 

ve vymezené části obsahovat i prvky regulačního plánu. 

 

14. sazbu místního poplatku na rok 2020 za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 

600 Kč/osobu/rok.   

 

15. cenu stočného pro odběratele napojené na kanalizaci JIH, Sever rozšíření 

a U Alejského dvora a ulic přilehlých, Šenov na r. 2020 ve výši 36,51 Kč/m3 + DPH 

v platné výši. 

 

16. cenu vodného na rok 2020 pro odběratele vody z vodovodu: 

1. Vodovod Lapačka ve výši 34,84 Kč/m³ + DPH v platné výši, 

2. Vodovod Šenovská ve výši 35,72 Kč/m³ + DPH v platné výši, 

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

ve výši 41,10 Kč/m³ + DPH v platné výši. 

 

17. Plán práce zastupitelstva města Šenov na rok 2020. 
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c) vydává: 

 

1. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místních poplatcích. 

 

2. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů. 

 

3. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 

stavebním odpadem na území města Šenov. 

 

 

d) stanoví: 

 

1. paušální částku ve výši 200 Kč/hod pro rok 2020 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 2020, kterou lze v souhrnu za kalendářní měsíc poskytnout 

jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům 

zastupitelstva města ve výši 1 000 Kč. 

 

 

f) rozhodlo: 

1. koupit nemovitou věc do vlastnictví města Šenov, a to: 

pozemek parcely číslo 5705/18, ostatní plocha/ost. komunikace, o výměře 97 m2, který 

vznikl oddělením z původního pozemku parcely číslo 5705/10, k. ú. Šenov u Ostravy         

a pozemek parcely číslo 5705/19, ostatní plocha/ost. komunikace, o výměře 371 m2, který 

vznikl oddělením z původního pozemku parcely číslo 5705/1, k. ú. Šenov u Ostravy, dle 

geometrického plánu č. 4299-91/2019 vyhotoveného xxx xxx – geodetické práce 

Vratimov, dne 7. 11. 2019, ve vlastnictví x. xxx, bytem Václavovice, za schválenou cenu 

za výkup těchto pozemků ve výši 55 Kč/m2, za podmínek ve smlouvě sjednaných                      

a uzavřít kupní smlouvu (MK Hraniční). 

2. koupit nemovitou věc do vlastnictví města Šenov, a to: 

- pozemek parcely číslo 374/3, ostatní plocha/ost. komunikace, o výměře 126 m2, který 

vznikl scelením dílu „a“, který vznikl oddělením z původního pozemku parcely číslo 

374/1 a dílu „b“, který vznikl oddělením z původního pozemku parcely číslo 397, vše 

k. ú. Šenov u Ostravy, dle geometrického plánu č. 4222-27/2019 vyhotoveného xxx 

xxx – geodetické práce Vratimov, dne 11. 10. 2019, ve vlastnictví          

x. xxx, bytem Havířov (MK Pod Čechem), 

- pozemek parcely číslo 398/3, ostatní plocha/ost. komunikace, o výměře 92 m2, který 

vznikl scelením dílu „c“, který vznikl oddělením z původního pozemku parcely číslo 

398/1 a dílu „d“, který vznikl oddělením z původního pozemku parcely číslo 399/2     

a pozemek parcely číslo 722/4, ostatní plocha/ost. komunikace, o výměře 76 m2, který 

vznikl oddělením z původního pozemku parcely číslo 722/1, vše k. ú. Šenov                 

u Ostravy, dle geometrického plánu č. 4222-27/2019 vyhotoveného xxx xxx 

 – geodetické práce Vratimov, dne 11. 10. 2019, ve vlastnictví manželů x. a x. xxx, 

bytem Šenov (MK Pod Čechem), 
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- pozemek parcely číslo 722/5, ostatní plocha/ost. komunikace, o výměře 8 m2, který 

vznikl oddělením z původního pozemku parcely číslo 722/3, k. ú. Šenov                       

u Ostravy, dle geometrického plánu č. 4222-27/2019 vyhotoveného xxx xxx – 

geodetické práce Vratimov, dne 11. 10. 2019, ve vlastnictví manželů  x. a x. xxx, 

bytem Šenov (MK Pod Čechem), 

- pozemek parcely číslo 725/2, ostatní plocha/ost. komunikace, o výměře 127 m2, který 

vznikl oddělením z původního pozemku parcely číslo 725, k. ú. Šenov                          

u Ostravy, dle geometrického plánu č. 4222-27/2019 vyhotoveného xxx xxx – 

geodetické práce Vratimov, dne 11. 10. 2019, ve vlastnictví manželů x. a x. xxx, 

bytem Jihlava (MK Pod Čechem), 

za schválenou cenu za výkup těchto pozemků ve výši 55 Kč/m², za podmínek ve smlouvě 

sjednaných a uzavřít kupní smlouvu o zřízení VB – služebnosti. 

3. o uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní 

obslužnosti území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast 

Havířovsko 1, mezi smluvními stranami městem Šenov a Moravskoslezským krajem. 

 

 

g) souhlasí: 

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

- Obnova alejí města Šenov – ul. Škrbeňská 

- Zateplení 1. pavilonu ZŠ Šenov 

- Obnova sídelní zeleně města Šenov 

a zajištění spolufinancování akcí z rozpočtu města dle požadavku poskytovatele 

dotace. 

 

2. s podáním žádosti o dotaci dle podmínky výzvy NPŽP na akce: 

- Páteřní řád tlakové kanalizace pro výhledové napojení domovních čerpacích 

stanic v ul. Na Šutrovině 

- Doplnění kanalizace Šenov – lokalita kolem ulice K Hájence 

- Odkanalizování lokality u Staré školy, Šenov 

a zajištění spolufinancování akcí z rozpočtu města dle požadavku poskytovatele 

dotace. 

 

3. s podáním žádosti o dotaci na akci „Chodník v ul. Škrbeňská, úsek Frýdecká –  

V Úvozu“ a zajištění spolufinancování akce z rozpočtu města dle požadavku 

poskytovatele dotace. 

 

4. s podáním žádosti o dotaci na akci „Chodník ul. Těšínská – směr Bartovice“ a zajištění 

spolufinancování akce z rozpočtu města dle požadavku poskytovatele dotace. 

 

5. s podáním žádosti o dotaci na akci „Chodník ul. Těšínská – směr Havířov“ a zajištění 

spolufinancování akce z rozpočtu města dle požadavku poskytovatele dotace. 

 

6. s podáním žádosti o dotaci na akci „Oprava chodníku podél ul. Frýdecká, úsek nad 

Lapačkou - Jižní“ a zajištění spolufinancování akce z rozpočtu města dle požadavku 

poskytovatele dotace. 

 

7. s podáním žádosti o dotaci na akci „Stavba lávky pro pěší přes vodní tok Dolní 

Datyňka v Šenově“ a zajištění spolufinancování akce z rozpočtu města dle požadavku 

poskytovatele dotace. 



V souladu se zákonem č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

 

 

8. s podáním žádosti o dotaci na akci „Revitalizace veřejného osvětlení města Šenov 

v dotačním programu EFEKT 2021“ a zajištění spolufinancování akce z rozpočtu 

města dle požadavku poskytovatele dotace. 

 

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

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

poskytovatele dotace. 

 

10. s podáním žádosti o dotaci na akci „Cyklolávka přes I/11 v Šenově“ a zajištění 

spolufinancování akce z rozpočtu města dle požadavku poskytovatele dotace. 

 

11. s podáním žádosti o dotaci na akci „Venkovní sportoviště ZŠ Šenov - Podlesí“              

a zajištění spolufinancování akce z rozpočtu města dle požadavku poskytovatele 

dotace. 

 

12. s podáním žádosti o dotaci na akci „Víceúčelová hrací plocha SK Lapačka“ a zajištění 

spolufinancování akce z rozpočtu města dle požadavku poskytovatele dotace. 

 

 

h) ukládá: 

1. radě města postupovat, ve věci vyřizování Petice občanů za zklidnění provozu na ulici     

Pod Školou v Šenově, dle schváleného akčního plánu. 

 

 

 

V Šenově dne: 10. 12. 2019 

Zapsala: Bc. Eliška Červenková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jan Blažek     Ing. Tomáš Holuša 

starosta      místostarosta 

 

 

 

 

V Šenově dne: 10. 12. 2019--------------------------------------------------------------------------------

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


