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___________________________________________________________________________ 

 

 

Souhrn výsledků 
20. schůze rady města konané dne 24. 9. 2019 

 
 

Rada města: 

 

 

a) bere na vědomí 

1. zápis z 8. jednání komise kulturní dne 5. 9. 2019. 

2. zápis z 5. jednání komise sociální a volnočasové dne 5. 9. 2019. 

3. zápis z 10. jednání komise dopravní dne 9. 9. 2019. 

4. plnění příjmů ze sdílených daní a daně z nemovitých věcí za měsíce 1 – 8/2019. 

5. návrh na zřízení nové pracovní pozice dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

6. zápis ze 4. jednání komise bezpečnosti dne 11. 9. 2019. 

 

 

b) schvaluje 

1. program schůze rady města. 

2. kontrolu plnění úkolů uložených radou města: splněn úkol: 17/1, 19/1. 

3. u linky č. 28 prodloužení na Volenství u jednoho spoje v dopoledních hodinách       

(10:30 hod.), a to od nejbližší úpravy jízdních řádů. 

4. aktualizovaný pořadník žadatelů na umístění do Domu s pečovatelskou službou 

v Šenově, platný na období od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020. 

5. Plán zimní údržby a opatření na sezónu 2019/2020 pro město Šenov – místní 

komunikace, chodníky a průjezdní úseky silnic. 

6. uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene                            

č. OV/205/d/2019/Ha s Moravskoslezským krajem, Správou silnic Moravskoslezského 

kraje. 

7. uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene                            

č. OV/217/d/2019Ha s Moravskoslezským krajem, Správou silnic Moravskoslezského 

kraje. 

8. Smlouvu o umístění veřejné komunikační sítě v a na budově č. p. 286, uzavřenou mezi 

městem Šenov a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za úhradu ve výši 

2 000 Kč + DPH/rok, s možností oboustranné výpovědi s výpovědní lhůtou                           

6 měsíců. 

 

 

 

MĚSTO ŠENOV 
Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov 
okres Ostrava-město 



2 
 

 

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

 
 

 

 

 

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

1816/21, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu sjezdu a kanalizační přípojky k pozemku 

parc. č. 3238/1, 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. 

10. umístění stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 307, 

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

217/35, 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 

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

4712/2, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu vodovodní a kanalizační přípojky k pozemku 

parc. č. 4687/1, k. ú. Šenov u Ostravy a k pozemku parc. č. 4687/2, k. ú. Šenov                     

u Ostravy, ve prospěch XXXXXX, 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. 

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

3323/4, k. ú. Šenov u Ostravy a na části pozemku parc. č. 3323/3, k. ú. Šenov                        

u Ostravy pro stavbu plynovodní přípojky k pozemku parc. č. 2942/2, 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. 

13. rozpočtová opatření č. 32 – 33/2019 dle předloženého návrhu Rozpočtová opatření            

r. 2019. 

14. příspěvkové organizaci Mateřská škola Šenov navýšení příspěvku na provoz o 118 000 Kč 

z důvodu technického zhodnocení budovy. 

 

 

c) vyhlašuje 

1. mimořádnou inventarizaci střediska 1 – městský úřad ke dni 30. 9. 2019.  

 

 

d) jmenuje  

1. inventarizační komisi pro mimořádnou inventarizaci k 30. 9. 2019 ve složení: 

            předseda: Ing. Blažena Preinová 

            členové:   Iva Sommerlíková 

                       Ing. Jana Štixová. 
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e) rozhodla 

1. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov ve výši 5 000 Kč žadateli Charita Frýdek-

Místek, F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, na zajištění provozu Domu pokojného 

stáří, pobytové sociální služby, na rok 2019 a o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi 

městem Šenov a žadatelem. 

2. o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2019 spolku Palas Dance, IČ 22762884, 

Šenov ve výši 5 000 Kč na materiálně technické zabezpečení projektu „Tanec pro 

Ukrajinu“ a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s tímto žadatelem. 

3. pověřit finanční obor uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se spolkem 

Palas Dance, IČ 22762884, Šenov na materiálně technické zabezpečení projektu „Tanec 

pro Ukrajinu“ ve výši 5 000 Kč. 

 

f) souhlasí 

1. se společným nákupem energií pro město Šenov prostřednictvím DSO Regionu Slezská 

brána. 

2. s žádostí vedoucí 4. skautského oddílu Šenov, s konáním akce v termínu z pátku 1. 11. 2019 

na sobotu 2. 11. 2019 v budově Staré školy Šenov. 

 

g) revokuje 

1. usnesení č. 77/b/6 ze dne 14. 3. 2018. 

 

h) uděluje 

1. předchozí souhlas s přijetím finančního daru v celkové částce 5 000 Kč od dárce XXXXXX. 

2. předchozí souhlas k uzavření darovací smlouvy mezi Mateřskou školou Šenov, 

příspěvkovou organizací a dárcem Projekce Guňka s. r. o. na finanční dar v celkové výši 

15 000 Kč dle § 37 b) zákona č. 250/2000 Sb. 

3. předchozí souhlas k uzavření darovací smlouvy mezi Mateřskou školou Šenov, 

příspěvkovou organizací a dárcem Zajíček na koni, o. p. s. na finanční dar v celkové 

výši 3 344 Kč dle § 37 b) zákona č. 250/2000 Sb. 

4. souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Mateřskou školou 

Šenov, příspěvkovou organizací a XXXXXXX (výuka flétny na MŠ Lapačka). 

5. souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Mateřskou školou 

Šenov, příspěvkovou organizací a XXXXXXX (výuka angličtiny na MŠ Lapačka). 

 

i) postupuje ZMě  

1. ke schválení žádost o dotaci na vodné pro SK Šenov. 

 

 

j) doporučuje ZMě 

1. souhlasit s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací                                      

č. OV/216/i/2019/Ha s Moravskoslezským krajem, Správou silnic Moravskoslezského 

kraje. 
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2. souhlasit s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací                                      

č. OV/218/i/2019/Ha s Moravskoslezským krajem, Správou silnic Moravskoslezského 

kraje. 

 

 

 

Šenov 25. 9. 2019 

Zapsala: Ing. Blažena Preinová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Jan Blažek      Ing. Renáta Revendová 

 starosta                                                                     členka rady 


