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___________________________________________________________________________ 

 

Souhrn výsledků 
27. schůze rady města konané dne 17. 12. 2019 

 

Rada města: 

 

a) bere na vědomí 

1. zápis z 11. jednání komise kulturní konané dne 6. 12. 2019. 

2. zápis z 13. jednání komise dopravní konané dne 6. 12. 2019. 

3. konečnou výši poskytnutých prostředků ze státního rozpočtu pro oblast školství v roce 2019: 

Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040, p. o. ve výši                   47 271 295 Kč 

Základní umělecká škola Viléma Wünsche, Šenov, Zámecká 2 ve výši   5 214 124 Kč 

Mateřská škola Šenov, p. o. ve výši                                                         12 070 651 Kč. 

4. zápis z 11. jednání komise rozvoje města a ŽP konané dne 25. 11. 2019. 

 

b) schvaluje 

1. program schůze rady města. 

2. plán práce komise kulturní na I. pololetí 2020. 

3. plán práce komise dopravní na I. pololetí 2020. 

4. rozpočtová opatření č. 53 – 61/2019 dle předloženého návrhu Rozpočtová opatření      

r. 2019 s úpravou RO č. 61 – částka 25 000 Kč. 

5. plán kontrol 2020 úseku právního a kontrolního. 

6. dohodu o ukončení nájmu bytu č. 9 v DPS 2, v 1. n. p. domu č. p. 13, ulice                 

Za Pomníkem v Šenově, nacházejícího se na parcele č. 3399/1, zapsané na listu 

vlastnictví č. 1 vedeném 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 31. 12. 2019, za podmínek v ní sjednaných. 

7. uzavření smlouvy o nájmu bytu mezi městem Šenov a XXXXXXXXX na nájem bytu     

č. 9 v DPS 2 v Šenově, ul. Za Pomníkem 13, nacházející se na parcele č. 3399/1, 

zapsané na listu vlastnictví č. 1, vedeném pro obec Šenov a k. ú. Šenov u Ostravy         

u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, 

s účinností od 1. 2. 2020, za podmínek v ní sjednaných. 

8. dodatek č. 14 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě uzavřené 

dle ust. § 19c zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 

k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území města Šenov. 

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

4174, k. ú. Šenov u Ostravy pro stavbu vodovodní přípojky k  pozemku parc. č. 

4169/13, 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. 

MĚSTO ŠENOV 
Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov 
okres Ostrava-město 
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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. 3271/2, 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. 

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

2556, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu vodovodní přípojky a sjezdu k  pozemku parc. 

č. 2505/24, 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. 

2181, k. ú. Šenov u Ostravy pro stavbu kanalizační přípojky, vodovodní přípojky         

a sjezdu k  pozemku parc. č. 2194/4, k.ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch 

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

1816/25, k. ú. Šenov u Ostravy, na části pozemku parc. č. 1044/5, k. ú. Šenov             

u Ostravy v rozsahu GP č. 4242-149/2019 a na části pozemku parc. č. 64/2, k. ú. 

Šenov u Ostravy, na části pozemku parc. č. 3392/4, k. ú. Šenov u Ostravy, na části 

pozemku parc. č. 44, k. ú. Šenov u Ostravy a na části pozemku parc. č. 3323/1, k. ú. 

Šenov u Ostravy v rozsahu GP č. 4243-150/2019, pro stavbu elektro přípojky ke 

stavbě s označením  „Elektronické informační panely III“, ve prospěch společnosti 

Koordinátor ODIS s.r.o.,  IČ: 64613895, se sídlem 28. října 3388/111, 702 00 Ostrava, 

Moravská Ostrava, za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč za plochu stavby včetně 

ochranného pásma vymezenou geometrickým plánem pro vyznačení věcného 

břemene. Ke konečné ceně bude připočteno DPH. 

14. po projednání schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Šenov ve výši      

3 000 Kč žadateli ZO ČSOP Nový Jičín 70/02, IČ 47657901, se sídlem č. p. 146,     

742 54 Bartošovice a uzavření darovací smlouvy mezi městem Šenov a ZO ČSOP 

Nový Jičín 70/02. 

15. rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizaci Mateřská škola Šenov. 

16. střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021 – 2022 příspěvkové organizaci Mateřská škola 

Šenov. 

17. rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizaci Základní škola Šenov. 

18. střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021 – 2022 příspěvkové organizaci Základní škola 

Šenov. 

19. rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Viléma 

Wünsche. 

20. střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021 – 2022 příspěvkové organizaci Základní 

umělecká škola Viléma Wünsche. 

21. rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizaci Knihovna & Šenovské muzeum. 

22. střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021 – 2022 příspěvkové organizaci Knihovna       

& Šenovské muzeum. 
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23. rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizaci MěPOS. 

24. střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021 – 2022 příspěvkové organizaci MěPOS. 

25. dodatek č. 7 k Dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků kanalizací 

provozně souvisejících č. 251/DPS/OS/K/2015 mezi městem Šenov, IČ 00297291       

a SmVak Ostrava a. s., IČ 45193665, kterým je stanovena cena na rok 2020 za 

odvedené odpadní vody (vody převzaté) pro kanalizaci pro veřejnou potřebu               

U Alejského dvora a ulic přilehlých, Šenov a kanalizaci Šenov-Sever ve výši         

19,25 Kč/m3 + DPH v zákonné výši. 

26. dodatek č. 9 k Dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků kanalizací 

provozně souvisejících č 68/DPS/OS/K/2014 mezi městem Šenov, IČ 00297291          

a SmVaK Ostrava a.s., IČ 45193665, kterým je stanovena cena na rok 2020 za  

odvedené odpadní vody (vody převzaté) pro kanalizaci pro veřejnou potřebu Šenov – 

JIH ve výši 14,25 Kč/m3 + DPH v zákonné výši. 

27. dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 233/2019 na veřejnou zakázku podlimitní „Venkovní 

sportoviště ZŠ Střed v Šenově“ mezi městem Šenov, IČ 00297291 a společností 

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o., IČ 25560191. 

28. plán práce komise rozvoje města a ŽP na 1. pololetí 2020. 

29. uzavření smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu 

„Chodník ul. Těšínská – směr Bartovice“ mezi městem Šenov a městským obvodem 

Radvanice a Bartovice. 

 

 

c) uděluje 

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

příspěvkovou organizací a dárcem RSP celní služby s.r.o., Nová 1666, 739 34 Šenov 

na finanční dar v celkové výši 10 000 Kč dle § 37 b) zákona č. 250/2000 Sb. 

 

 

d) rozhodla 

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

Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava – Vítkovice, na poskytování sociálních služeb 

v Charitním domě sv. Václava, Ostrava Heřmanice a o uzavření veřejnoprávní 

smlouvy mezi městem Šenov a žadatelem. 

2. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov ve výši 5000 Kč žadateli Charita Ostrava, 

Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava – Vítkovice, na poskytování zdravotních 

hospicových služeb mobilním hospicem Charitního střediska sv. Lukáše, Ostrava         

a o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šenov a žadatelem. 

3. o uzavření Smlouvy o zajištění umístění a provozu pouťových atrakcí mezi městem 

Šenov a firmou Václav Lagron, IČ 47427825, se sídlem Josefa Šavla 765/13, 709 00 

Ostrava – Mariánské Hory, za podmínek v ní sjednaných (v případě konání 

Šenovského jarmarku dne 28. 8. 2021). 

 

 

e) souhlasí 

1. s žádostí 2. skautského oddílu Elmano Šenov, zastoupeného XXXXXX, ve věci 

konání akce ve Staré škole v termínu 20. 12. 2019 – 21. 12. 2019. 

2. s provedením odpisu pohledávek v celkové výši 10 255 Kč dle předloženého návrhu 

MěPOS, příspěvková organizace. 
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3. jako zřizovatel s předložením žádosti o podporu Základní školy Šenov, Radniční 

náměstí 1040, příspěvková organizace, do 92. Výzvy IROP – Infrastruktura 

základních škol pro uhelné regiony, s realizací projektu a s ním souvisejícího 

provedení technického zhodnocení majetku zřizovatele a s udržením výstupů projektu 

min. po dobu udržitelnosti, tj. min. po dobu 5 let od finančního ukončení projektu. 

Zřizovatel poskytne příspěvkové organizaci předfinancování nákladů v plné výši do 

obdržení dotace a poskytne příspěvkové organizaci spolufinancování ve výši 10 % dle 

reálné výše požadované dotace. 

 

 

 

Šenov 18. 12. 2019 

Zapsala: Ing. Blažena Preinová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Holuša      Ing. Jan Blažek  

místostarosta       starosta                                                                   

   


