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___________________________________________________________________________ 

 

Souhrn výsledků 
19. schůze rady města konané dne 3. 9. 2019 

 

Rada města: 

 

a) bere na vědomí 

1. plnění rozpočtu města k 30. 6. 2019. 

2. zprávu komise rozvoje města a ŽP. 

3. zprávu komise sociální a volnočasové. 

4. zprávu komise kulturní. 

5. Výroční zprávu Základní umělecké školy Viléma Wünsche, příspěvkové organizace za 

školní rok 2018/2019. 

6. přípravu zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 9. 2019. 

7. materiál k příjmu poplatků za psy a výdajům se psy spojenými. 

8. zápis z jednání komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci „Oprava 

místních komunikací 2019 v Šenově“. 

 

 

b) schvaluje 

1. program schůze rady města. 

2. kontrolu plnění úkolů uložených radou města: trvá úkol: 17/1. 

3. rozpočtová opatření č. 29 – 31/2019 dle předloženého návrhu Rozpočtová opatření      

r. 2019. 

4. časový harmonogram projednávání rozpočtu města na rok 2020 dle předloženého 

návrhu. 

5. metodiku tvorby návrhu rozpočtu na rok 2020 dle předloženého návrhu. 

6. uzavření darovací smlouvy č. 48/2019 mezi dárcem – firmou Liberty Ostrava a.s. se 

sídlem Vratimovská 689/117, Kunčice, PSČ 707 02, IČ: 45193258, jakožto dárcem na 

straně jedné a městem Šenov, jakožto obdarovaným na straně druhé, jejímž 

předmětem je finanční dar ve výši 150 000 Kč a pověřuje starostu města Šenov 

k jejímu podepsání. 

7. po projednání Smlouvu o výpůjčce kompostéru dle projektu „Předcházení vzniku 

odpadů ve městě Šenov – III. etapa“, mezi městem Šenov, IČ 00297291 se sídlem 

Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov a vlastníkem nemovitosti na k. ú. Šenov               

u Ostravy 

8. po projednání Smlouvu o výpůjčce dle projektu „Město Šenov – Systém odděleného 

sběru materiálově využitelných odpadů“, mezi městem Šenov, IČ 00297291 se sídlem 

Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov a občanem s trvalým pobytem na území města 

Šenov. 

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

5593, k.ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu sjezdu k pozemku parc. č. 5688, k. ú. Šenov     

u Ostravy a k pozemku parc. č. 5689, k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch XXXXXXX, 
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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. 

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

3277, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu sjezdu k pozemku parc. č. 569/2, k. ú . Šenov 

u Ostravy a k pozemku parc. č. 569/3, 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. 

 

 

c) rozhodla 

1. o přijetí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 19/2019 o financování 

mikroprojektu typu B/C CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_011/0002083 v rámci Fondu 

mikroprojektů Euroregionu Beskydy/Beskidy Programu Interreg V-A Česká republika 

– Polsko. 

2. uzavřít smlouvu o dílo na akci „Oprava místních komunikací 2019 v Šenově“ se 

společností EUROVIA CS a. s., IČ 45274924 se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 

110 00 Praha 1 s cenou 2 832 490,00 Kč bez DPH (3 427 213,90 s DPH) a pověřuje 

starostu města k podepsání smlouvy o dílo. 

 

 

d) doporučuje  

1. zařazení obnovy kostela Prozřetelnosti Boží v Šenově do Programu záchrany 

architektonického dědictví MK ČR pro rok 2020. 

 

 

e) postupuje ZMě na vědomí 

1. zprávu komise rozvoje města a ŽP. 

2. zprávu komise sociální a volnočasové. 

3. zprávu komise kulturní. 

4. časový harmonogram projednávání rozpočtu města na rok 2020 dle předloženého 

návrhu. 

5. metodiku tvorby návrhu rozpočtu na rok 2020 dle předloženého návrhu. 

 

 

f) doporučuje ZMě 

1. určit závazné ukazatele rozpočtu na rok 2020 v této podobě: 

 příjmy – závazný ukazatel schváleného rozpočtu na běžný rok, 

 příjmy ze sdílených daní 

 ostatní daňové příjmy 

 daně a poplatky 

 nedaňové příjmy 

 kapitálové příjmy 

 přijaté transfery 
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 výdaje – paragraf – závazný ukazatel schváleného rozpočtu na běžný rok, 

 financování – položka – závazný ukazatel schváleného rozpočtu na běžný rok. 

2. schválit poskytnutí daru na základě žádosti ředitele územního odboru Karviná, 

Hasičský záchranný sbor MSK, ze dne 26. 8. 2019. 

 

g) určuje 

1. stanovení vybraných provozních výdajů – energie a nákup materiálu (položky 5131 

– 5139) celkem r. 2020 na úrovni schváleného rozpočtu r. 2019 (zachovat koeficient 

1 k roku 2019) a investičních (kapitálových) výdajů dle zdrojů finančních prostředků. 

 

h) ukládá 

19/1 zpracovat pokyny pro tvorbu rozpočtu na rok 2020 v souladu s usnesením rady města 

k rozpočtu na rok 2020.  

zodp.: finanční odbor       termín: bezodkladně 

 

 

 

 

Šenov 4. 9. 2019 

Zapsala: Ing. Blažena Preinová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Jan Blažek      Ing. Tomáš Holuša 

 starosta                                                                     místostarosta 


