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___________________________________________________________________________ 

 

Souhrn výsledků 
28. schůze rady města konané dne 14. 1. 2020 

 

Rada města: 

 

a) bere na vědomí 

1. zprávu Senior klubu Šenov za uplynulé období. 

2. zprávu komise pro projednávání přestupků za rok 2019. 

3. nařízení vlády č. 338/2019 Sb., ze dne 9. prosince 2019, kterým se mění nařízení vlády 

č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve 

znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb. 

4. zápis ze 7. jednání komise sociální a volnočasové konané dne 7. 1. 2020. 

5. zápis z 12. jednání komise kulturní dne 9. 1. 2020. 

 

b) schvaluje 

1. program schůze rady města. 

2. kontrolu plnění uložených úkolů:  

splněny úkoly: 24/1, 24/2, 24/3, 24/4. 

3. aktualizovanou Organizační strukturu města Šenov – Přílohu č. 3 k Organizačnímu 

řádu Městského úřadu Šenov. 

4. Sazebník úhrad za poskytování informací na účetní období 2020. 

5. výši stravného při služebních cestách dle předloženého návrhu s účinností od 15. 1. 2020. 

6. bezúplatný převod majetku (3 ks radiostanice ruční, 2 ks nabíječ jednonásobný) dle 

Smlouvy o bezúplatném převodu mezi ČR – HZS SK (jako převodcem) a městem 

Šenov (jako nabyvatelem) k zabezpečení požární ochrany a integrovaného 

záchranného systému na území města Šenov. 

7. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku parc. č. 

5774, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu vodovodního řadu a kanalizačního řadu 

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    

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. 

8. Smlouvu o výpůjčce nemovitosti a Smlouvu o výpůjčce nemovitosti a dodávce 

elektřiny v rámci projetu „Poskytování dopravních informací cestujícím“, uzavřené 

mezi městem Šenov a Koordinátorem ODIS s. r. o. 

9. poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov ve výši 4 000 Kč žadateli SANTÉ – 

centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb., p. o., Tajovského 1156/1,      

736 01 Havířov – Podlesí a uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šenov               

a žadatelem. 
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10. nové zásady odměňování členů JSDH Šenov dle návrhu předloženého velitelem JSDH 

Šenov. 

11. zvýšení nájemného u nájemních vztahů, uzavřených na základě nájemních smluv 

opatřených inflační doložkou, o průměrnou roční míru inflace v roce 2019 ve výši 2,8 %. 

12. předloženou zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení „Výstavba sběrného dvora Šenov“. 

 

 

c) vyslovuje 

1. předchozí souhlas s přijetím finančního daru ve výši 3 000 Kč od dárce S&N 

elektrozámečnictví s. r. o., Provaznická 192, 739 34 Šenov, IČ: 04266463. 

 

 

d) rozhodla 

1. o podmínkách pro vyplácení příspěvku na čipování psů v roce 2020 dle předloženého 

návrhu. 

2. o uzavření darovací smlouvy uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a městem 

Šenov za účelem dovybavení jednotky SDH Šenov speciální technikou potřebnou při 

činnosti složek IZS při ochraně obyvatel. 

3. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov ve výši 12 000 Kč žadateli Centrum pro 

zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o. p. s., Bieblova 3, 702 00 Ostrava, na 

úhradu mzdových nákladů a o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šenov     

a žadatelem. 

4. o snížení příspěvku na provoz MěPOS p. o. v r. 2019 ve výši 4 676 500 Kč a jeho 

převodu do fondu investic. 

 

 

e) jmenuje 

1. likvidační komisi pro vyřazování majetku města na rok 2020 ve složení: 

předseda: Petr Smékal 

členové: Ing. Tomáš Holuša, Jana Mrlinová. 

2. do komise pro hodnocení a posouzení nabídek u podlimitní veřejné zakázky na 

stavební práce s názvem „Výstavba sběrného dvora Šenov“: 

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

Chrástková, Ing. Pavel Knop-Kostka, 

náhradníky: Ing. Stanislav Procházka, Tomáš Král, Ing. Stanislava Hutáková. 

 

 

f) projednala 

1. žádost Statutárního města Havířov o připravované zakázce pro výběr dopravce 

městem Havířov. 

 

 

g) souhlasí 

1. se zapojením do přepravního systému MHD Havířov i po roce 2023 a přijetím 

závazku financování na území města Šenov. 

2. po projednání s textem vyjádření města Šenov – zjišťovací řízení záměru 

„Autovrakoviště Bel Vita“. 
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h) uděluje předchozí souhlas 

1. k uzavření darovací smlouvy mezi Mateřskou školou Šenov, příspěvkovou organizací 

(jako obdarovaným) a dárcem Nadační fond VÍTKOVICE STEEL, Českobratrská 

3321/46, Moravská Ostrava, IČ: 27784819, zastoupený XXXXXX, na finanční dar 

v celkové výši 20 000 Kč dle § 37b) zákona č. 250/2000 Sb. 

2. k uzavření darovací smlouvy mezi dárcem SRPŠ při MŠ Šenov, Lipová 861, 739 34 

Šenov a obdarovaným Mateřskou školou Šenov, příspěvkovou organizací, na finanční 

dar v celkové výši 19 964 Kč, dle § 37b) zákona č. 250/2000 Sb. 

3. k uzavření darovací smlouvy mezi dárcem SRPŠ při MŠ Lapačka, U Hřiště 1159,     

739 34 Šenov a obdarovaným Mateřskou školou Šenov, příspěvkovou organizací, na 

finanční dar v celkové výši 10 500 Kč, dle § 37b) zákona č. 250/2000 Sb. 

 

i) postupuje ZMě 

1. na vědomí zprávu komise pro projednávání přestupků za rok 2019. 

 

 

j) doporučuje ZMě 

1. s účinností od 1. 3. 2020 stanovit odměny neuvolněných členů zastupitelstva města za 

nejvyšší vykonávanou funkci takto: 

1) člen rady 5 600 Kč 

2) předseda výboru, komise 2 800 Kč 

3) člen výboru, komise 2 400 Kč 

4) člen zastupitelstva 1 400 Kč 

+ příplatek při souběhu dvou a více funkcí uvedených v bodě 1), 2), 3) 1 000 Kč. 

Rozhodným datem pro zahájení vyplácení odměny je den složení slibu člena 

zastupitelstva města, den zvolení nebo jmenování do funkce. 

 

 

 

Šenov 15. 1. 2020 

Zapsala: Ing. Blažena Preinová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Holuša      Ing. Jan Blažek  

místostarosta       starosta                                                                   

   


