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___________________________________________________________________________ 

Souhrn výsledků 

34. schůze rady města konané dne 5. 5. 2020 
 

Rada města: 

 

 

a) bere na vědomí 
1. Závěrečný účet města Šenov za rok 2019. 

2. přípravu zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 5. 2020. 

3. stavy peněžních fondů příspěvkových organizací k 31. 12. 2019. 

4. plnění limitu mzdových prostředků příspěvkových organizací města za rok 2019. 

5. plnění rozpočtu města k 31. 3. 2020. 

 

 

b) schvaluje 
1. program schůze rady města. 

2. kontrolu plnění uložených úkolů uložených radou města: 

trvá úkol: 29/1, termín červen 2020. 

3. účetní závěrku příspěvkové organizace MěPOS, příspěvková organizace, Zámecká 27, 

739 34 Šenov, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019. 

4. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040, 

příspěvková organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019.  

5. účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Šenov, příspěvková 

organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019.  

6. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní umělecká škola Viléma Wűnsche, Šenov, 

příspěvková organizace, Zámecká 2, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019.  

7. účetní závěrku příspěvkové organizace Knihovna & Šenovské muzeum, příspěvková 

organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019. 

8. rozdělení zlepšených výsledků hospodaření příspěvkových organizací města za rok 

2019 do peněžních fondů příspěvkových organizací dle předloženého návrhu 

zřizovatele. 

9. výši zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací za rok 2019, a to: 

Mateřská škola Šenov                                                   1 679,21 Kč 

Základní škola Šenov                                                               - 

Základní umělecká škola Viléma Wűnsche       34 326,43 Kč 

Knihovna & Šenovské muzeum                                               88,61 Kč 

MěPOS                                                                 296 129,07 Kč.  

10. limity mzdových prostředků na rok 2020 pro příspěvkové organizace dle předloženého 

návrhu. 

11. rozpočtová opatření č. 5 – 8/2020 dle předloženého návrhu Rozpočtová opatření r. 2020. 

12. ceník pronájmu sportovišť v Šenově pro sezónu 2020 dle předloženého návrhu. 

 

MĚSTO ŠENOV 
Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov 
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13. umístění stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 

3907, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu kanalizační přípojky, vodovodní přípojky         

a sjezdu k pozemku parc. č. 3910/7, k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch společnosti 

AIT reality group cz, s. r. o., 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. 

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

2737/1, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu přeložky plynovodu, k pozemku parc. č. 

2736/5, k. ú. Šenov u Ostravy a pozemku parc. č. 2736/1, k. ú. Šenov u Ostravy ve 

prospěch společnosti GasNet, s. r. o. (stavba Traxial – RP Šenov s. r. o.), 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. 

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

581/3, k. ú. Šenov u Ostravy pro stavbu kanalizační přípojky a vodovodní přípojky 

k pozemku parc. č. 582, k. ú. Šenov u Ostravy a k pozemku parc. č. 581/1, 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. 

 

 

c) rozhodla 
1. o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2020 spolku Sportovní klub Šenov, z. s. – na 

podporu činnosti – „Fotbalové kempy – soustředění“ ve výši  500 Kč na dítě, maximálně 

částku 10 000 Kč / kemp – soustředění s tím, že dotace je na dítě s trvalým pobytem 

v Šenově a je vyplacena pro konkrétní dítě pouze jednou v roce 2020,  a o uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace po úpravách s tímto žadatelem. 

2. pověřit finanční odbor uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace po 

úpravách se spolkem Sportovní klub Šenov, z. s., na podporu činnosti – „Fotbalové 

kempy – soustředění“ ve výši 500 Kč na dítě, maximálně částku 10 000 Kč / kemp – 

soustředění s tím, že dotace je na dítě s trvalým pobytem v Šenově a je vyplacena pro 

konkrétní dítě pouze jednou v roce 2020. 

3. o uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo mezi městem Šenov a firmou Šenovská 

dopravní společnost, spol. s r.o., IČ 61977888, Těšínská 288, 739 34 Šenov k veřejné 

zakázce „Výstavba sběrného dvora Šenov“ na změnu rozsahu díla a změnu ceny          

o dílo. 

4. o navýšení počtu zaměstnanců města v městském úřadu o 1 zaměstnance, a to na 

odboru investic, MH a dopravy, neúředník, na dobu určitou 30 měsíců s možností 

dalšího prodloužení a se zkušební dobou 3 měsíce. 
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d) uděluje souhlas 
1. MěPOS, příspěvkové organizaci, k použití rezervního fondu na posílení fondu 

investic. 

 

 

e) stanoví 
1. výsledky hospodaření na rok 2020 příspěvkovým organizacím ve výši 0 Kč dle 

předloženého návrhu.  

2. celkový počet zaměstnanců města v městském úřadu na 25 s účinností od 1. 7. 2020. 

 

 

f) souhlasí 
1. po projednání s textem vyjádření města Šenov – zjišťovací řízení záměru 

„Autovrakoviště Bel Vita“. 

 

 

g) ruší dle termínů pro rozvolňování opatření schválených Vládou ČR 

1. uzavření Knihovny a Šenovského muzea; 

2. omezení úředních hodin Městského úřadu Šenov;  

3. omezení hotovostních plateb místních poplatků; 

4. zákaz výjezdu do zahraničí pro zaměstnance města; 

5. k 17. 5. 2020 informační linku a služby pro zajištění nákupu potravin a léků pro 

občany v karanténě; 

6. k 17. 5. 2020 povolení práce home office pro zaměstnance městského úřadu; 

7. k 17. 5. 2020 uzavření provozu Mateřské školy Šenov. 

 
 

h) postupuje ZMě 
1. k projednání Závěrečný účet města Šenov za rok 2019 a k vyjádření souhlasu 

s hospodařením v roce 2019 a doporučuje schválit celoroční hospodaření, a to bez 

výhrad. 

 

 

i) doporučuje ZMě 
1. schválit účetní závěrku města sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019.  

 

 

Šenov 6. 5. 2020 

Zapsala: Ing. Blažena Preinová 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Holuša      Ing. Jan Blažek 

místostarosta       starosta  

                                                                        

  


