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___________________________________________________________________________ 

Souhrn výsledků 

32. schůze rady města konané dne 24. 3. 2020 
 

Rada města: 

 

a) bere na vědomí 
1. zápis z 9. jednání komise sociální a volnočasové dne 10. 3. 2020. 

2. stav sociálního fondu k 31. 12. 2019 a rozpočet sociálního fondu na rok 2020 dle 

předloženého návrhu. 

3. žádost Sportovního klubu Šenov, z. s. o úpravu nájemní smlouvy uzavřené mezi 

městem Šenov a Sportovním klubem Šenov, z. s. 

4. informaci o připravovaném převodu pozemku p. č. 2354/1, situovaného v obci Šenov 

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

Katastrální pracoviště Ostrava na LV č. 2782, z vlastnictví České republiky a z práva 

hospodařit pro DIAMO, státní podnik, formou veřejné soutěže o nejvhodnější 

nabídku. 

5. Zápis č. 2 likvidační komise města Šenov ze dne 9. 3. 2020. 

6. zápis z 14. jednání komise rozvoje města a ŽP ze dne 9. 3. 2020. 

 

b) schvaluje 
1. program schůze rady města. 

2. kontrolu plnění uložených úkolů uložených radou města: 

trvá úkol: 29/1 s posunutím termínu na červen 2020, 

splněn úkol: 30/1. 

3. rozpočtové opatření č. 3/2020 dle předloženého návrhu Rozpočtová opatření r. 2020 

ve výši 300 000 Kč. 

4. odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2020 ve výši: 

Mateřská škola Šenov, příspěvková organizace                                       466 959 Kč 

Základní škola Šenov, příspěvková organizace                                     1 527 523 Kč  

Základní umělecká škola Viléma Wünsche, příspěvková organizace      158 897 Kč 

MěPOS, příspěvková organizace                                                           1 547 247 Kč 

5. Dodatek č. 2 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. 

6. umístění stavby a zařízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku p. č. 

2921/1, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu zemního kabelového vedení NN k pozemku 

p. č. 2886/151, 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. 

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

2922/1, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu zemního kabelového vedení NN pro 

napojení pozemků p. č. 2886/148, 2886/147, 2886/146, 2886/145, 2886/144, 

2886/143, 2886/142, všechny v 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 p. č. 4174, 

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

4214/2, 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. 

9. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku p. č. 307, 

k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu prodloužení kanalizačního řadu k pozemkům p. č. 

333/6, 332/5, 333/7, 328/3, 318/5, všechny pozemky v k. ú. Šenov u Ostravy, ve 

prospěchXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 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. likvidaci majetku města Šenov dle návrhu likvidační komise města ze dne 9. 3. 2020. 

11. úpravu smlouvy pro pojištění odpovědnosti a úrazové pojištění členů Jednotky sboru 

dobrovolných hasičů města Šenov dle varianty č. 5, uzavřené mezi městem Šenov         

a Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s. 

12. uzavření dodatků k pracovním smlouvám XXXXXXXXXX a XXXXXXXX, se 

sjednáním pracovního poměru na dobu neurčitou. 

 

c) rozhodla 
1. odložit termín konání slavnostního ocenění za reprezentaci města na červnové 

zastupitelstvo města.  

2. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov na rok 2020 ve výši 5 000 Kč žadateli 

Žebřík o.p.s., Ostrava – Zábřeh, IČ 28565029, na podporu sociální služby denního 

stacionáře a o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šenov a žadatelem. 

3. o neposkytnutí dotace z rozpočtu města Šenov na rok 2020 žadateli Fondu pro 

opuštěné a handicapované děti, Mořkov, IČ 27019195, na podporu charitativní akce 

12. setkání postižených a opuštěných dětí z Moravskoslezského, Olomouckého a 

Zlínského kraje z důvodu nedostatečných finančních zdrojů na krytí poskytovaných 

služeb pro umístěné občany Šenova v sociálních zařízeních. 

4. o přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje určené k financování sociálních 

služeb ve výši 142 000 Kč a uzavření smlouvy o dotaci. 

5. odložit projednání materiálu Stravování zaměstnanců města Šenov. 

6. o rozdělení dotací z rozpočtu města pro rok 2020 v rámci vyhlášeného dotačního 

programu „Podpora a rozvoj aktivit spolků ve městě Šenov na rok 2020“ dle 

předloženého návrhu a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace 

s jednotlivými žadateli dle předloženého návrhu s možností úprav termínu akcí 

s ohledem na vyhlášený stav nouze. 
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7. pověřit finanční odbor uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace 

s jednotlivými žadateli dle předloženého návrhu. 

8. o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2020 pobočnému spolku PIONÝR, z. s. 

– Pionýrská skupina Šenov na podporu činnosti – „Příměstské tábory v Šenově v roce 

2020“ ve výši  500 Kč na dítě pro děti s trvalým pobytem v Šenově, maximálně 

částku 10 000 Kč / 1 turnus  a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

s tímto žadatelem. 

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

spolkem PIONÝR, z. s. – Pionýrská skupina Šenov na podporu činnosti – 

„Příměstské tábory v Šenově v roce 2020“ ve výši 500 Kč na dítě pro děti s trvalým 

pobytem v Šenově, maximálně částku 10 000 Kč / 1 turnus. 

 

d) nevyhovuje 
1. požadavku spolků na vytvoření sdíleného dokumentu pro potřeby zjištění obsazenosti 

Staré školy. 

 

e) odkládá 
1. projednání materiálu - žádost Sportovního klubu Šenov, z. s. o úpravu nájemní 

smlouvy uzavřené mezi městem Šenov a Sportovním klubem Šenov, z. s. 

2. materiál o navýšení počtu zaměstnanců města v městském úřadu o 1 zaměstnance, a to 

na odboru investic, MH a dopravy. 

 

f) nesouhlasí 
1. s žádostí o konání akce oddílu TOM 19216 KLUBKA ve dnech 3.- 4. 4. 2020 

v budově Staré školy Šenov. 

 

g) souhlasí 
1. s ostatními akcemi pořádaných v roce 2020 oddílem TOM 19216 KLUBKA dle 

přiloženého harmonogramu v budově Staré školy Šenov, za předpokladu zrušení 

krizových opatření stanovených vládou ČR, RMě a nouzového stavu na území ČR 

v souvislosti s koronavirovou nákazou. 

2. s žádostí o konání akce 4. oddílu skautského střediska v budově Staré školy Šenov        

a jejím přilehlém okolí, pořádané dne 26. 4. 2020 v čase 12 – 19 hodin za předpokladu 

zrušení krizových opatření stanovených vládou ČR, RMě a nouzového stavu na území 

ČR v souvislosti s koronavirovou nákazou. 

 

h) nedoporučuje ZMě 
1. rozhodnout o nabytí pozemku p. č. 2354/1, situovaného v obci Šenov a k. ú. Šenov         

u Ostravy, zapsaném u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální 

pracoviště Ostrava na LV č. 2782, z vlastnictví České republiky a z práva hospodařit 

pro DIAMO, státní podnik, formou vyhlášené veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku. 

 

Šenov 24. 3. 2020 

Zapsala: Ing. Blažena Preinová 

 

 

 

Ing. Tomáš Holuša      Ing. Jan Blažek 

místostarosta       starosta   

    


