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___________________________________________________________________________ 

Souhrn výsledků 

35. schůze rady města konané dne 19. 5. 2020 
 

Rada města: 

 

 

a) bere na vědomí 
1. zprávu Krizového štábu města Šenov. 

2. návrh dohody se společností SmVaK a. s. ve vztahu ke stavbě chodníku na ulici 

Škrbeňská. 

3. informaci o schválení poskytnutí finančních prostředků SFDI na akci „Cyklolávka 

přes I/11 v Šenově“. 

4. informaci o schválení poskytnutí finančních prostředků SFDI na akci „Chodník, ul. 

Petřvaldská včetně přechodu pro chodce“. 

5. dopis ředitelky MŠ k obnovení provozu MŠ po ukončení stavu nouze k 25. 5. 2020. 

 

 

b) schvaluje 
1. program schůze rady města. 

2. kontrolu plnění uložených úkolů uložených radou města: 

trvá úkol: 29/1, termín červen 2020 (zařazeno do programu příštího ZMě – 26. 5. 2020). 

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

4. poskytnutí finanční dotace z rozpočtu města Šenov na rok 2020 žadateli příspěvkové 

organizaci Domova Magnolie, Sirotčí 56, 703 00 Ostrava-Vítkovice ve výši 5 000 Kč 

na zkvalitnění poskytované sociální služby případně na aktivizační činnost pro 

opatrovanku Šenova. 

5. uzavření dohody o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla           

č. 3346/D/OS/2020 se společností SmVaK a. s. 

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

4544, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu kanalizační přípojky, vodovodní přípojky          

a sjezdu k pozemku parc. č. 4621/4, k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch XXXXXXXX, 

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. 

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

657/8, k. ú. Šenov u Ostravy, na části pozemku parc. č. 657/12, k. ú. Šenov u Ostravy 

a na části pozemku parc. č. 657/13, k. ú. Šenov u Ostravy pro stavbu vodovodní 

přípojky, k pozemku parc. č. 641, 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. 
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8. umístění stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 

2737/1, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu prodloužení vodovodního řadu, 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 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. 

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

581/3, k. ú. Šenov u Ostravy pro stavbu zemního kabelového vedení NN k pozemku 

parc. č. 586/2, 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. 

 

c) souhlasí 
1. s přijetím příspěvku SFDI na akci „Cyklolávka přes I/11 v Šenově“, které je 

podmíněno uzavřením Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI. 

2. s přijetím příspěvku SFDI na akci „Chodník, ul. Petřvaldská včetně přechodu pro 

chodce“, které je podmíněno uzavřením Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků 

z rozpočtu SFDI. 

 

 

d) odkládá 

1. zprávu JSDH Šenov na příští schůzi rady města. 

 

e) revokuje 
1. usnesení RMě č. 34 g)7 ze dne 5. 5. 2020. 

 

f) rozhodla 
1. o obnovení provozu Mateřské školy Šenov k 25. 5. 2020. 

2. o přerušení provozu obou MŠ Šenov v době prázdnin od 1. 8. 2020 do 31. 8. 2020. 

3. o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2020 Mysliveckému spolku Šenov 

Obecní, se sídlem U Školky 1134, 739 34 Šenov, IČ 48772402 ve výši 12 000 Kč na 

podporu činností ke zlepšení životního prostředí a o uzavření veřejnoprávní smlouvy     

o poskytnutí dotace s žadatelem. 

4. pověřit finanční odbor uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

s žadatelem Myslivecký spolek Šenov Obecní, se sídlem U Školky 1134, 739 34 

Šenov, IČ 48772402. 

5. o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2020 Českému svazu včelařů, z. s., 

základní organizace Šenov, se sídlem Pod Čechem 658, 739 34  Šenov, IČ 63699460 

ve výši 25 000 Kč na podporu činností ke zlepšení životního prostředí a o uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s žadatelem. 

6. pověřit finanční odbor uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

s žadatelem Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Šenov, se sídlem               

Pod Čechem 658, 739 34 Šenov, IČ 63699460. 

7. o převodu vodoměru SK Šenov Lipová na město Šenov, a to od 1. 7. 2020. 
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g) postupuje ZMě 

1. zprávu Krizového štábu města Šenov. 

 

 

h) ukládá 
 

35/1 připravit dodatek ke smlouvě s SK Šenov ve věci převodu vodoměru a zjistit 

náležitosti s tímto související. 

 zodp.: úseku MH a bezpečnosti města     termín: 1. 7. 2020 

 

 

 

Šenov 20. 5. 2020 

Zapsala: Ing. Blažena Preinová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Holuša      Ing. Jan Blažek 

místostarosta       starosta  

                                                                        

  


