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V souladu se směrnicí EP a Rady 95/46/ES, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů je dokument 

zveřejněn v upravené podobě. 

 

MĚSTO ŠENOV  

Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov 
okres Ostrava-město  

    

___________________________________________________________________________  

   

Souhrn výsledků  
10. schůze rady města konané dne 23. 04. 2019  

  

   

Rada města:  

  

a) bere na vědomí   

1. zápis z 5. jednání kulturní komise konané dne 03. 04. 2019.  

2. plnění příjmů ze sdílených daní a daně z nemovitých věcí za měsíce 1 – 3/2019.  

3. zápis z 6. jednání komise dopravní konané dne 15. 04. 2019.  

4. vědomí zápis z 5. jednání komise rozvoje města a životního prostředí konané dne  

08. 04. 2019.  

    

b) schvaluje   

1. program schůze rady města.  

2. kontrolu usnesení: splněn úkol: 9/1.  

3. rozpočtová opatření č. 10 – 11/2019 dle předloženého návrhu Rozpočtová opatření 

r. 2019.  

4. umístění stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 

1014/6, k. ú. Šenov u Ostravy a na části pozemku parc. č. 1014/7, k. ú. Šenov               

u Ostravy , pro stavbu zemního kabelového vedení pro  administrativní budovu            

a bytový dům na pozemku parc. č. 1026/1, k. ú. Šenov u Ostravy, na pozemku parc.  

č. 1026/2, k. ú. Šenov u Ostravy a na pozemku parc. č. 1026/10, k. ú. Šenov                  

u Ostravy, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s., za jednorázovou náhradu 

ve výši 1 000 Kč za plochu stavby včetně ochranného pásma vymezenou 

geometrickým plánem pro vyznačení věcného břemene do 10 m2 + 200 Kč za 

každých dalších 10 m2. Ke konečné ceně bude připočteno DPH. Geometrický plán 

bude vypracován po realizaci stavby.  

5. umístění stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 

5759, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu vodovodní přípojky k pozemku parc. č. 

5760/15, k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch XXXXXXXX, za jednorázovou 

náhradu ve výši 500 Kč za plochu stavby včetně ochranného pásma vymezenou 

geometrickým plánem pro vyznačení věcného břemene do 10 m2 + 100 Kč za 

každých dalších 10 m2. Ke konečné ceně bude připočteno DPH. Geometrický plán 

bude vypracován po realizaci stavby.  
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6. umístění stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 

553/6, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu sjezdu k pozemku parc. č. 578/3, k. ú. Šenov 

u Ostravy, ve prospěch XXXXXXX, za jednorázovou náhradu ve výši 500 Kč za 

plochu stavby včetně ochranného pásma vymezenou geometrickým plánem pro 

vyznačení věcného břemene do 10 m2 + 100 Kč za každých dalších 10 m2. Ke 

konečné ceně bude připočteno DPH. Geometrický plán bude vypracován po 

realizaci stavby.  

7. umístění stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 

1014/6, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu sjezdu k bytovému domu a administrativní 

budově na pozemcích parc. č. 1026/1, k. ú. Šenov u Ostravy, parc. č. 1026/2, k. ú. 

Šenov u Ostravy a parc. č. 1026/10, k. ú. Šenov u Ostravy a umístění stavby a zřízení 

věcného břemene – služebnosti na části pozemku parc. č. 1014/7 k. ú. Šenov                 

u Ostravy, pro stavbu sjezdu, plynovodních přípojek a kanalizační přípojky                   

k  bytovému domu a administrativní budově na pozemcích parc. č. 1026/1, k. ú. 

Šenov u Ostravy, parc. č. 1026/2, k. ú. Šenov u Ostravy a parc. č. 1026/10, k. ú. 

Šenov u Ostravy, ve prospěch společnosti SENIOR DOMY POHODA a.s., za 

jednorázovou náhradu ve výši 1 000 Kč za plochu stavby včetně ochranného pásma 

vymezenou geometrickým plánem pro vyznačení věcného břemene do 10 m2 + 200 Kč 

za každých dalších 10 m2. Ke konečné ceně bude připočteno DPH. Geometrický 

plán bude vypracován po realizaci stavby.  

8. umístění stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 

6/2, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu zemního kabelového vedení pro ČOV na 

pozemku parc. č. 5, k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s., 

za jednorázovou náhradu ve výši 1 000 Kč za plochu stavby včetně ochranného 

pásma vymezenou geometrickým plánem pro vyznačení věcného břemene do 10 m2 

+ 200 Kč za každých dalších 10 m2. Ke konečné ceně bude připočteno DPH. 

Geometrický plán bude vypracován po realizaci stavby.  

9. umístění stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 

5774, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu zemního kabelového vedení NN k pozemku 

parc. č. 5782/102, k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s., 

za jednorázovou náhradu ve výši 1 000 Kč za plochu stavby včetně ochranného 

pásma vymezenou geometrickým plánem pro vyznačení věcného břemene do 10 m2 

+ 200 Kč za každých dalších 10 m2 za podmínky, že bude řešeno protlakem pod MK 

Okrajová. Ke konečné ceně bude připočteno DPH. Geometrický plán bude 

vypracován po realizaci stavby.  

10. umístění stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 

1607, k. ú. Šenov u Ostravy, na části pozemku parc. č. 1890/1, k. ú. Šenov u Ostravy 

a na části pozemku parc. č. 2166, k. ú. Šenov u Ostravy pro stavbu rozvaděče 

SIS900D, rozvaděče ER112 a zemního optického kabelového vedení pro posílení 

telekomunikačních služeb, v k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch společnosti CETIN a.s., 

za jednorázovou náhradu ve výši 1 000 Kč za plochu stavby včetně ochranného 

pásma vymezenou geometrickým plánem pro vyznačení věcného břemene do 10 m2 

+ 200 Kč za každých dalších 10 m2. Ke konečné ceně bude připočteno DPH. 

Geometrický plán bude vypracován po realizaci stavby.  
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11. umístění stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 

553/6, k. ú. Šenov u Ostravy a na části pozemku parc. č. 28/2, k. ú. Šenov u Ostravy, 

pro stavbu rozvaděče SIS900D, rozvaděče ER112 a zemního optického kabelového 

vedení pro posílení telekomunikačních služeb, v k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch 

společnosti CETIN a.s., za jednorázovou náhradu ve výši 1 000 Kč za plochu stavby 

včetně ochranného pásma vymezenou geometrickým plánem pro vyznačení 

věcného břemene do 10 m2 + 200 Kč za každých dalších 10 m2. Ke konečné ceně 

bude připočteno DPH. Geometrický plán bude vypracován po realizaci stavby. 

12. umístění stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 

4096, k. ú. Šenov u Ostravy, na části pozemku parc. č. 4174, k. ú. Šenov u Ostravy, 

na části pozemku parc. č. 4832/3, k. ú. Šenov u Ostravy, na části pozemku parc. č. 

4832/1, k. ú. Šenov u Ostravy, na části pozemku parc. č. 4832/2, k. ú. Šenov                 

u Ostravy, na části pozemku parc. č. 4123/15, k.ú. Šenov u Ostravy a na části 

pozemku parc. č. 4544, k. ú. Šenov u Ostravy pro stavbu rozvaděče SIS1350, 

rozvaděče ER112 a zemního optického kabelového vedení pro posílení 

telekomunikačních služeb, v k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch společnosti CETIN a.s., 

za jednorázovou náhradu ve výši 1 000 Kč za plochu stavby včetně ochranného 

pásma vymezenou geometrickým plánem pro vyznačení věcného břemene do 10 m2 

+ 200 Kč za každých dalších 10 m2. Ke konečné ceně bude připočteno DPH. 

Geometrický plán bude vypracován po realizaci stavby.  

13. umístění stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 

2172, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu sjezdu k pozemku parc. č. 2223/1, k. ú. 

Šenov u Ostravy, ve prospěch XXXXXXXXXXXXX, za jednorázovou náhradu ve 

výši 500 Kč za plochu stavby včetně ochranného pásma vymezenou geometrickým 

plánem pro vyznačení věcného břemene do 10 m2 + 100 Kč za každých dalších        

10 m2. Ke konečné ceně bude připočteno DPH. Geometrický plán bude vypracován 

po realizaci stavby.  

14. žadatelům XXXXXXX, bytem Šenov, prodloužení lhůty pro poskytnutí dotace na 

realizaci ČOV do 30. 11. 2019.  

15. záměr vybudování komunikace na pozemku parc. č. 581/3 v k. ú. Šenov u Ostravy 

za podmínek, že:  

- stavba bude projektována a vybudována jako místní komunikace  

- veškeré náklady na projektovou dokumentaci a realizaci stavby budou hrazeny 

žadatelem.  

    

c) jmenuje   

1. do hodnotící komise, která bude zároveň plnit i funkci komise pro otevírání obálek         

s nabídkami, u veřejné zakázky na stavební práce „Zateplení a oprava střechy ZŠ 

Šenov, Podlesí“:  

      Členy: Ing. Tomáš Holuša, Ing. Pavel Knop-Kostka, Mgr. Radim Žižka,                     

                    Mgr. Josef Alexander Matera, Ing. Iveta Menšíková  

      Náhradníky: Tomáš Král, Ing. Stanislava Hutáková, JUDr. Tadaeáš Kowalski.  
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d) zmocňuje  

1. starostu města Paskov pana Petra Baďuru k zastupování města Šenov na XVII. Sněmu 

Svazu měst a obcí České republiky.  

  

  

  

  

  

e) rozhodla  

1. poskytovat dotaci občanům na zřízení plynových přípojek RD dle individuálních 

žádostí.  

  

  

  

  

  

  

  

Šenov 24. 04. 2019  

Zapsala: Ing. Marie Kotrová  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

Ing. Jan Blažek                                              Ing.  Tomáš Holuša           

starosta                                                          místostarosta  


