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

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Souhrn výsledků 
22. schůze rady města konané dne 15. 10. 2019 

 
 

Rada města: 

 

 

a) bere na vědomí 

1. Výroční zprávu Základní školy Šenov za školní rok 2018/2019. 

2. zápis z 9. jednání komise kulturní dne 3. 10. 2019. 

3. zápis z 8. jednání komise rozvoje města a ŽP dne 11. 9. 2019. 

4. skončení nájmu nebytového prostoru – garáže č. 9 na ul. Zámecké v Šenově k 31. 12. 2019 a 

užívání tohoto prostoru od 1. 1. 2020 organizací MěPOS, příspěvková organizace. 

5. Rozsudek Okresního soudu ve Frýdku-Místku č. j. 5 T 35/2019-157. 

6. požadavek úseku MH a dopravy vymáhat neuhrazený rozdíl škody ve výši 23 205 Kč 

prostřednictvím občanskoprávního řízení právním zástupcem města. 

7. zápis z 9. jednání komise rozvoje města a ŽP dne 7. 10. 2019. 

8. Rozhodnutí o poskytnutí dotace od MMR ve výši 5 mil. Kč na akci Venkovní sportoviště 

ZŠ Střed v Šenově, identifikační číslo 117D8220B2175.  

 

b) schvaluje 

1. program schůze rady města. 

2. rozpočtová opatření č. 34 – 41/2019 dle předloženého návrhu Rozpočtová opatření           

r. 2019.  

3. Vnitřní směrnici č. 1/2019 Pravidla o závazném postupu pro zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu s účinností od 1. 11. 2019. 

4. Dohodu o zániku nájmu nebytových prostor – garáže, umístěné v budově č. p. 13, na 

ulici Za Pomníkem, situované na pozemku p. č. 3399/1, zapsané na listu vlastnictví         

č. 1, pro obec Šenov a k. ú. Šenov u Ostravy, u Katastrálního úřadu pro 

Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, uzavřenou mezi městem Šenov 

a XXXXXXXX, ke dni dohodnutému s nájemcem, za podmínek v ní sjednaných. 

5. výpověď z nájmu nebytových prostor – garáže, umístěné v budově č. p. 13, na ulici       

Za Pomníkem, situované na pozemku p. č. 3399/1, zapsané na listu vlastnictví č. 1, pro 

obec Šenov a k. ú. Šenov u Ostravy, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, 

Katastrální pracoviště Ostrava, s výpovědní lhůtou 3 měsíců, tj. ke dni 31. 1. 2020, 

z důvodu využití této garáže pro potřeby pronajímatele (v případě, že nájemce 

nepřistoupí na uzavření Dohody o zániku nájmu nebytových prostor – garáže, umístěné 

v budově č. p. 13, na ulici Za Pomníkem v Šenově). 

 

MĚSTO ŠENOV 
Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov 
okres Ostrava-město 
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6. umístění stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 

5804/4, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu zemního kabelového vedení NN k pozemku 

parc. č. 5816, 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. 

7. umístění stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 2059, 

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

2089/16, 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. 

8. umístění stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 4174, 

k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu sjezdu, kanalizační přípojky a vodovodní přípojky 

k pozemku parc. č. 3892/51, 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. 

9. umístění stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 901, 

k. ú. Šenov u Ostravy pro stavbu sjezdu a plynovodní přípojky k pozemku parc. č. 896/1, 

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. 

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

4123/2, k. ú. Šenov u Ostravy pro stavbu kanalizačního potrubí a výústního  objektu z 

ČOV na  pozemku parc. č. 4139, 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. 

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

3392/4, k. ú. Šenov u Ostravy pro stavbu kanalizační přípojky k pozemku parc. č. 

3442/2, 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 na části pozemku p. č. 553/8, k. ú. Šenov    

u Ostravy, pro stavbu plynovodní přípojky k pozemku p. č. 72, k. ú. Šenov u Ostravy 

(investor stavby XXXXXXX), ve prospěch společnosti GAS Net s.r.o., zastoupené na 

základě plné moci společností GridServices, s. r. o, 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 doložen investorem 

stavby u podpisu smlouvy. 
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13. umístění stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 5774, 

k. ú. Šenov u Ostravy pro stavbu sjezdu k pozemku parc. č. 5783, k. ú. Šenov                       

u Ostravy, k pozemku parc. č. 5782/16, k. ú. Šenov u Ostravy a k pozemku parc. č. 

5782/17, 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. 

14. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 146/2019 na veřejnou zakázku „Oprava střechy                    

a zateplení ZŠ Šenov – Podlesí“ mezi městem Šenov, IČ 00297291 a společností 

MATOSA PROFISTAVBY s. r. o., IČ 05510775. 

15. rozpočtové opatření č. 42/2019 dle předloženého návrhu Rozpočtová opatření r. 2019. 

16. zveřejnění záměru výpůjčky pro XXXXXXXX ve společenské místnosti budovy DPS I., 

vždy poslední pondělí v měsíci od 16:00 – 18:30 hod. 

 

 

c) souhlasí 

1. s žádostí Pionýrské skupiny Šenov, zastoupené XXXXXXXXX, ve věci konání akce ve 

Staré škole v termínu 7. 12. 2019 – 8. 12. 2019. 

 

 

d) uděluje souhlas  

1. s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Mateřskou školou Šenov, 

příspěvkovou organizací a Z.D.A.R., z. ú., na pronájem prostor MŠ Lipová a MŠ 

Lapačka (kroužky). 

2. s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Mateřskou školou Šenov, 

příspěvkovou organizací a XXXXXXXXX, Šenov (výuka jógy MŠ Lapačka), s cenou 

nájemného ve výši 100 Kč/hod. 

3. s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Mateřskou školou Šenov, 

příspěvkovou organizací a XXXXXX, Šenov (výuka jógy MŠ Lipová), s cenou 

nájemného ve výši 100 Kč/hod. 

4. s navýšením rozpočtu Mateřské škole Šenov, příspěvkové organizaci o 30 000 Kč 

z důvodu pořízení klavíru. 

 

e) jmenuje 

1. do komise pro hodnocení a posouzení nabídek u veřejné zakázky na služby „Svoz                 

a likvidace komunálního odpadu pro město Šenov“: 

Členy: Ing. Tomáš Holuša, JUDr. Tadeáš Kowalski, Ing. Petra Slívová, Bc. Ida      

Chrástková, Mgr. Daniela Baráková, Tomáš Spratek, Ing. Renáta Revendová 

Náhradníky: Ing. Pavel Knop-Kostka, Tomáš Král, Ing. Stanislava Hutáková, Martin 

Vaculík. 

 

f) rozhodla 

1. o poskytnutí dotace ve výši 16 100 Kč Spolku rodičů a přátel školy při MŠ Šenov 

Lapačka, IČ 03277844 na materiální a technické zabezpečení akce „Oslava 50 let 

založení mateřské školy Šenov Lapačka“ a o uzavření veřejnoprávní smlouvy                      

o poskytnutí dotace se Spolkem rodičů a přátel školy při MŠ Šenov Lapačka.  

2. pověřit finanční odbor uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se 

Spolkem rodičů a přátel dětí školy při MŠ Šenov Lapačka s úpravou textu. 
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3. o uzavření Dohody o ukončení nájmu částí pozemků p. č. 3612 a 5804 v obci Šenov, k. 

ú. Šenov u Ostravy, mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, se 

sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7  a městem Šenov. 

4. o přijetí dotace od MMR ve výši 5 mil. Kč na akci Venkovní sportoviště ZŠ Střed 

v Šenově, identifikační číslo 117D8220B2175. 

5. u veřejné zakázky Opravy místních komunikací 2019 v Šenově o rozšíření plnění             

o ulici Ke Starému mlýnu. 

 

 

g) postupuje ZMě 

1. ke schválení Akční plán investičních akcí na rok 2020.  

 

 

 

 

Šenov 16. 10. 2019 

Zapsala: Ing. Blažena Preinová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Jan Blažek      Ing. Tomáš Holuša 

 starosta                                                                     místostarosta 


