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___________________________________________________________________________ 

Souhrn výsledků 

33. schůze rady města konané dne 14. 4. 2020 
 

Rada města: 

 

a) bere na vědomí 
1. zprávu o činnosti a hospodaření MěPOS, příspěvkové organizace za rok 2019. 

2. informaci MUDr. Kamila Mazucha o převzetí 100% podílu ve společnosti 

Stomatologie Daňková, s. r. o., IČ: 25852086 se sídlem Vráclavská 1281, 739 34 

Šenov a jejím přejmenování na Tutti Denti s. r. o. 

3. žádosti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX o projednání možnosti odpuštění 

nájemného v nebytových prostorech ve Zdravotním středisku v Šenově od 12. 3. 2020, 

kdy bylo vyhlášeno nařízení vlády ČR o nouzovém stavu. 

4. zápis z jednání komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci „Chodník          

ul. Těšínská – směr Havířov“. 
5. postup a vyhodnocení opatření přijatých na 31. schůzi RMě  dne 13. 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. 

3. Pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění úrazu Jednotky sboru 

dobrovolných hasičů města Šenov č. 0518821018, uzavřenou mezi Hasičskou 

vzájemnou pojišťovnou, a. s. a městem Šenov. 

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

307, k. ú. Šenov u Ostravy a na části pozemku parc. č. 238/1, k. ú. Šenov u Ostravy, 

pro stavbu zemního kabelového vedení NN k pozemku parc. č. 217/28, 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 geometrických 

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. 

5. dočasné odpuštění nájemného po dobu od 12. 3. 2020 po dobu trvání nouzového stavu    

u nájemců nebytových prostor ve vlastnictví města Šenov využívaných 

k podnikatelské činnosti. 

6. Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č. 146/2019 na veřejnou zakázku „Oprava střechy           

a zateplení ZŠ Šenov-Podlesí“ mezi městem Šenov, IČ 00297291, a společností                              

MATOSA PROFISTAV s. r. o., IČ 05510775. 

7. přijetí nadačního příspěvku od Nadace ČEZ na projekt „Šenov – pomoc občanům ve 

stavu nouze“ ve výši 50 tis. Kč. 

MĚSTO ŠENOV 
Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov 
okres Ostrava-město 
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8. uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku MSK KP20/3304 od Nadace ČEZ 

na projekt „Šenov – pomoc občanům ve stavu nouze“. 

9. rozpočtové opatření č. 4/2020 dle předloženého návrhu Rozpočtová opatření r. 2020. 

10. navýšení příspěvku na provoz MŠ Šenov o částku 130 tis. Kč na nákup židliček a stolů. 

 

c) rozhodla 
1. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov na rok 2020 ve výši 10 000 Kč na částečnou 

úhradu nákladů na péči občanů Šenova žadateli Mobilní hospic Ondrášek, o. p. s., 

Gurťjevova 459/114, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ 26850176 a o uzavření 

veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šenov a žadatelem. 

2. o vyloučení nabídek uchazečů Profiza s. r. o., IČ 29244935 a Ingtrade group s. r. o.,        

IČ 29456304, na akci „Chodník ul. Těšínská – směr Havířov“, na základě doporučení      

a informací uvedených v protokolu z jednání hodnotící komise. 

3. uzavřít smlouvu o dílo na akci „Chodník ul. Těšínská – směr Havířov“ se společností 

Šenovská dopravní společnost spol. s r.o., IČ 61977888 se sídlem Těšínská 288, Šenov, 

PSČ 739 34, s cenou 3 073 688,86 Kč bez DPH (3 719 163,52 Kč s DPH). 
 

d) uděluje 
1. starostovi pravomoc stanovit pravidla rozdávání ochranných prostředků obyvatelům 

města Šenov a distribuci zajistit prostřednictvím pracovníků města. 

 

e) pověřuje 

1. starostu města k podepsání smlouvy o dílo na akci „Chodník ul. Těšínská – směr Havířov“, 

se společností Šenovská dopravní společnost spol. s r. o., IČ: 61977888 se sídlem       

Těšínská 288, Šenov, PSČ 739 34, s cenou 3 073 688,86 Kč bez DPH (3 719 163,52 Kč        

s DPH).   
 

f) nařizuje 
1. odvod finančních prostředků z fondu investic MŠ Šenov do rozpočtu města Šenov ve 

výši 130 tis. Kč.  

 

g) postupuje ZMě 
1. na vědomí zprávu o činnosti a hospodaření MěPOS, příspěvková organizace za rok 2019. 

 

 

h) doporučuje ZMě 
1. vydat OZV č. 1/2020, o místních poplatcích. 

2. vydat OZV č. 2/2020, o regulaci používání zábavní pyrotechniky. 

 

 

Šenov 14. 4. 2020 

Zapsala: Ing. Blažena Preinová 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Holuša      Ing. Jan Blažek 
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místostarosta       starosta  

                                                                        

  


