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___________________________________________________________________________ 

Souhrn výsledků 
24. schůze rady města konané dne 26. 11. 2019 

Rada města: 

a) bere na vědomí 

1. přípravu zasedání zastupitelstva města konaného dne 10. 12. 2019. 

2. zápis z 10. jednání komise rozvoje města a ŽP, konaného dne 4. 11. 2019. 

3. zápis z 10. jednání komise kulturní, konaného dne 7. 11. 2019. 

4. zápis z 12. jednání komise dopravní, konaného dne 11. 11. 2019. 

5. plnění příjmů ze sdílených daní a daně z nemovitých věcí za měsíce 1 – 10/2019. 

6. přerušení provozu obou mateřských škol v době vánočních prázdnin od 23. 12. 2019 do 

3. 1. 2020. 

7. zápis z 6. jednání komise sociální a volnočasové, konaného dne 19. 11. 2019. 

8. zápis z 5. jednání komise bezpečnosti, konaného dne 13. 11. 2019. 

9. informaci o pronájmu částí pozemku p. č. 5804 v k. ú. Šenov u Ostravy – převod na 

město Šenov jako na pronajímatele z důvodu nabytí dotčeného pozemku do majetku 

města z vlastnictví SŽDC, s. o., Praha 1. 

 

b) schvaluje 

1. program schůze rady města. 

2. kontrolu plnění úkolů uložených radou města: splněn úkol: 23/1. 

3. rozpočtová opatření č. 47 – 52/2019 dle předloženého návrhu Rozpočtová opatření            

r. 2019. 

4. navýšení limitu mzdových prostředků na rok 2019 pro příspěvkovou organizaci 

Mateřská škola Šenov, příspěvková organizace o 5 000 Kč na celkovou výši 483 500 Kč. 

5. odpis pohledávek, a to následovně: odpis ve výši 1 064 Kč za XXXXXXX, odpis ve 

výši 1 505 Kč za XXXXXXX, odpis ve výši 2 182 Kč za XXXXXXXX. 

6. Plán práce rady města Šenov na rok 2020. 

7. úřední dny a provozní dobu městského úřadu v prosinci 2019 dle předloženého návrhu. 

8. odměny ředitelů příspěvkových organizací za splnění mimořádných a zvlášť 

významných pracovních úkolů dle návrhu. 

9. dotační program „Podpora a rozvoj aktivit spolků ve městě Šenov na rok 2020“. 

10. smlouvu o nájmu části stěny zastávky MHD na pozemku p. č. 4102/5, k. ú. Šenov              

u Ostravy, pro umístění reklamního poutače o velikosti 2 m2 společnosti Autoslužby 

Janoušek s. r. o., na dobu 4 let, s výší nájemného 4 000 Kč/rok + platná DPH. 

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

1816/21, k. ú. Šenov u Ostravy a na části pozemku parc. č. 1816/22, k. ú. Šenov                   

u Ostravy, pro stavbu zemního kabelového vedení NN k pozemku parc. č. 3238/1,                    

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 
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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. 2166, 

k. ú. Šenov u Ostravy, na části pozemku parc. č. 2424, k. ú. Šenov u Ostravy  a na části 

pozemku parc. č. 2473, k. ú. Šenov u Ostravy pro stavbu zemního kabelového vedení 

NN pro plánovanou výstavbu zařízení distribuční sítě VN a NN,, Šenov 2505/31 DTS, 

VN, NN“ 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. 

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

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

přípojky a sjezdu k  pozemku parc. č. 217/35, k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch 

XXXXXXXXXXXX, 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. umístění stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 3277, 

k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu kanalizační přípojky k  pozemku parc. č. 3271/2, 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. 

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

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

a sjezdu k  pozemku parc. č. 217/36, k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch 

XXXXXXXXX, 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. 

16. umístění stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 1662, 

k. ú. Šenov u Ostravy pro stavbu kanalizační přípojky, plynovodní přípojky, elektro 

přípojky a sjezdu k  pozemku parc. č. 1661, 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. 

17. uzavření smlouvy mezi společností TRAFIN OIL, a. s., IČ 27789080, se sídlem 

Kopeční 1009/12, 710 00 Slezská Ostrava a městem Šenov sběru a likvidaci odpadu – 

upotřebené jedlé oleje a tuky z domácností, s účinností od 1. 1. 2020. 

18. záměr uzavřít Smlouvu o výpůjčce nemovitosti a Smlouvu o výpůjčce nemovitosti               

a dodávce elektřiny mezi městem Šenov a Koordinátorem ODIS s.r.o. v rámci projektu 

„Poskytování dopravních informací cestujícím“. 

19. poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov na rok 2019 žadateli Mobilní hospic 

Ondrášek, o. p. s. Gurťjevova 459/114, 700 30 Ostrava – Zábřeh, o. p. s., Ostrava,           

IČ 268850176 ve výši 15 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šenov 

a žadatelem. 
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20. poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov ve výši 10 000 Kč žadateli DELPHINUS 

DELPHIS, s. r. o., Raškovice 28, 739 04 Pražmo a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

mezi městem Šenov a žadatelem. 

21. Plán práce komise bezpečnosti pro rok 2020. 

22. řešení u pronájmu částí pozemku p. č. 5804 v k. ú. Šenov u Ostravy (převod na město 

Šenov jako na pronajímatele z důvodu nabytí dotčeného pozemku do majetku města 

z vlastnictví SŽDC, s. o., Praha 1) dle varianty I., tj. ponechat nájemní (pachtovní) 

smlouvy v původním stavu a pokračovat v nájemním (pachtovním) vztahu za stejných 

podmínek.  

23. Plán práce komise sociální a volnočasové pro rok 2020. 

24. Dodatek č. 1 ke Smlouvě evidenční číslo 0511/2019/OD ze dne 26. 2. 2019                               

o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti území města Šenov 

městskou hromadnou dopravou společností Dopravní podnik Ostrava a.s., mezi 

smluvními stranami městem Šenov a Statutárním městem Ostrava. 

25. po projednání uzavření Smlouvy o vodě předané (předávací místo Václavovická) mezi 

Severomoravskými vodovody a kanalizacemi a.s., IČ 45193665, se sídlem 28. října 

1235/169, PSČ 709 00, Ostrava – Mariánské Hory a městem Šenov, IČ 00297291, se 

sídlem Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov. 

26. po projednání uzavření Smlouvy o vodě předané (předávací místo Do Dědiny) mezi 

Severomoravskými vodovody a kanalizacemi a. s., IČ 45193665, se sídlem 28. října 

1235/169, PSČ 709 00, Ostrava – Mariánské Hory a městem Šenov, IČ 00297291, se 

sídlem Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov. 

 

c) opravuje 

1. usnesení č. 23/b/17 (chyba psaní) na „Rada města schvaluje rozpočtová opatření               

č. 43 – 46/2019 dle předloženého návrhu Rozpočtová opatření r. 2019“. 

 

d) určuje 

1. termíny obřadních dnů na rok 2020 na úředně určeném místě, tj. v obřadní síni v budově 

Radnice, Šenov, Radniční náměstí 300, v době od 10:00 hod do 12:30 hod., ve kterých 

nebude vybírán správní poplatek, dle návrhu. 

 

e) souhlasí 

1. s žádostí Místní skupiny Českého červeného kříže, zastoupené p. E. Uxovou,                       

o pronájem přednáškového sálu v budově Staré školy Šenov, Kostelní 128, mimo 

provozní hodiny budovy v termínu 31. 12. 2019 – 1. 1. 2020 za účelem konání akce.  

2. s žádostí p. J. Holuši, zástupce 11. skautského oddílu Enter Šenov, ve věci konání akce 

pro členy oddílu ve Staré škole v termínu 13. 12. 2019 -15. 12. 2019. 

 

f) nesouhlasí 

1. se záměrem Zařízení ke sběru, výkupu a využívání plastových obalů GLOBODERA s. r. o. 

– Šenov u Ostravy“ a souhlasí s textem vyjádření města k předmětnému záměru. 

 

g) rozhodla 

1. uzavřít dodatek č. 1 k SoD 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 4 126 662,80 Kč bez DPH (4 993 261,99 Kč). 
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h) postupuje ZMě 

1. Petici za zklidnění provozu na ulici Pod Školou v Šenově s navrhovaným řešením 

vybudování vyvýšené křižovatky v křížení ulic Pod Školou a Kolmá v roce 2020. 

2. ke schválení Plán práce zastupitelstva města Šenov na rok 2020 s doplněním:                       

u termínu 25. 2. 2020 – vyhodnocení ankety Ocenění za reprezentaci města a termínu 

21. 4. 2020 - slavnostní vyhlášení ankety Ocenění za reprezentaci města. 

 

i) doporučuje ZMě 

1. stanovit 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. stanovit 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. 

3. rozhodnout 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. 

4. rozhodnout 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 Michalem Šotem – geodetické 

práce Vratimov, dne 7. 11. 2019, ve vlastnictví XXXXXXX, 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). 

5. rozhodnout 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 Michalem Šotem – geodetické práce Vratimov, dne 11. 10. 2019, ve 

vlastnictví XXXXXXX, 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 

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

XXXXXXXXXXXX, bytem Šenov (MK Pod Čechem), 

- 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 Michalem Šotem – 

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

XXXXXXXXXXX, bytem Šenov (MK Pod Čechem), 
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- 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 Michalem 

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

XXXXXXXXXXXX, 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 a smlouvu o zřízení VB – služebnosti. 

6. vydat OZV č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

7. schválit místní poplatek na rok 2020 za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 600 Kč/osobu/rok. 

8. vydat OZV č. 3/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na 

území města Šenov. 

9. vydat OZV č. 1/2019, o místních poplatcích. 

 

 

j) ukládá 

24/1 zveřejnění dotačního programu „Podpora a rozvoj aktivit spolků ve městě Šenov na rok 

2020“ ode dne 27. 11. 2019 na úřední desce městského úřadu a webových stránkách 

města Šenov. 

 zodp.: správní odbor       termín: 27. 11. 2019 

24/2 zveřejnit záměr obce vypůjčit předmětné plochy AZ pro 4 ks informačních tabulí 

(„Poskytování dopravních informací cestujícím“) na úřední desce. 

 zodp.: úsek MH a bezpečnosti města     termín: bezodkladně 

24/3 doplnit OZV č. 3/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na 

území města Šenov o mapu s označením umístění zvláštních sběrných nádob. 

 zodp.: úsek ŽP, vodního a lesního hospodářství   termín: 10. 12. 2019 

24/4 doplnit do Přílohy č. 1 OZV č. 1/2019 areál bývalého DTJ – hřiště. 

 zodp.: úsek právní a kontrolní     termín: 10. 12. 2019 

 

Šenov 27. 11. 2019 

Zapsala: Ing. Blažena Preinová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Jan Blažek      Ing. Tomáš Holuša 

 starosta                                                                     místostarosta 


