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___________________________________________________________________________ 

 

Souhrn výsledků 
30. schůze rady města konané dne 3. 3. 2020 

 

Rada města: 

 

a) bere na vědomí 

1. zápis z 13. jednání komise rozvoje města a ŽP dne 17. 2. 2020. 

2. zápis z 14. jednání komise dopravní dne 15. 1. 2020. 

3. zápis z 15. jednání komise dopravní dne 12. 2. 2020. 

4. Zápis č. 1 likvidační komise města Šenov ze dne 17. 2. 2020. 

5. žádost XXXXXX o pronájem části stěny oplocení pozemku městského hřbitova parc. č. 

526/1, k. ú. Šenov u Ostravy, pro umístění reklamního poutače. 

 

 

b) schvaluje 

1. program schůze rady města. 

2. kontrolu plnění uložených úkolů -  trvá úkol: 29/1. 

3. Dohodu o spolufinancování realizace akce „Vymezení tranzitní nákladní dopravy nad 

12 t ze silnic II/473 a II/477 v úseku mezi Frýdkem-Místkem a Šenovem“. 

4. předložený odpor proti platebnímu rozkazu Okresního soudu ve Frýdku-Místku           

č. j. 9 C 52/2020-22 ze dne 19. 2. 2020. 

5. uzavření smlouvy mezi společností ELEKTROWIN a.s., IČ 27257843, se sídlem 

Michelská 300/60, 140 00 Praha 4 a městem Šenov o umístění a provozování 

kontejnerů pro zpětný odběr elektrozařízení. 

6. likvidaci majetku města Šenov dle návrhu likvidační komise města ze dne 17. 2. 2020. 

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

1662, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu zemního kabelového vedení NN k pozemku 

parc. č. 1661, 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. Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 57/2017 o nájmu části oplocení pozemku parc. č. 526/1,    

k. ú. Šenov u Ostravy, pro umístění reklamního poutače, uzavřený mezi městem 

Šenov a XXXXXXXXXXX, jehož předmětem je prodloužení doby nájmu. 

9. Smlouvu o umístění zařízení (bezúplatně) v majetku města na podpěrný bod nízkého 

napětí ve vlastnictví ČEZ Distribuce a. s., uzavřenou mezi městem Šenov                     

a společností ČEZ Distribuce, a. s. 

10. záměr nákupu koncertní kytary v ceně 60 000 Kč financované z fondu investic ZUŠ 

Viléma Wünsche, příspěvkové organizace. 
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11. pojištění majetku a odpovědnosti pro město Šenov včetně jeho PO a OS a uzavření 

pojistné smlouvy na dobu 3 let s pojistitelem Generali Českou pojišťovnou a. s. dle 

předložené nabídky. 

 

 

c) souhlasí 

1. s předložením žádosti o podporu projektu Vybudování přírodní zahrady na                 

ZŠ Těšínská 286 do Výzvy č. 7/2019: Přírodní zahrady, s realizací projektu                 

a s udržením výstupů projektu min. po dobu udržitelnosti, tj. min. po dobu 3 let od 

finančního ukončení projektu. Zřizovatel poskytne příspěvkové organizaci 

předfinancování nákladů v plné výši do obdržení dotace a poskytne příspěvkové 

organizaci spolufinancování ve výši 15 % dle reálné výše požadované dotace.  

 

 

d) ukládá 

30/1 předložit odpor proti platebnímu rozkazu Okresního soudu ve Frýdku-Místku č. j.        

9 C 52/2020-22 ze dne 19. 2. 2020. k podpisu starostovi města a následně zajistit jeho 

včasné podání. 

 zodp.: úsek právní a kontrolní     termín: neprodleně 

 

 

 

 

Šenov 4. 3. 2020 

Zapsala: Ing. Blažena Preinová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Holuša      Ing. Jan Blažek  

místostarosta       starosta                                                                   

   


