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___________________________________________________________________________ 

Souhrn výsledků 

36. schůze rady města konané dne 9. 6. 2020 
 

Rada města: 

 

a) bere na vědomí 
1. zprávu o činnosti JSDH Šenov. 

2. zprávu PČR, obvodní oddělení Vratimov. 

3. zprávu MěP Šenov. 

4. zprávu komise bezpečnosti. 

5. přípravu zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 6. 2020. 

6. zápis z 15. jednání komise rozvoje města a ŽP, konaného dne 18. 5. 2020. 

7. plnění příjmů ze sdílených daní a daně z nemovitých věcí za měsíce 1 – 5/2020. 

8. výběr vítězné nabídky na „Poskytnutí investičního úvěru města Šenov ve výši 50 mil. Kč“. 

9. Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2020 dle informace Krajského 

úřadu Moravskoslezského kraje, odboru školství, mládeže a sportu. 

10. pořízení movitého majetku, tj. příkopového žacího ramene vč. příslušenství a sypače 

vozovek pro zabezpečení plnění úkolů organizace MěPOS, příspěvková organizace 

z jejího fondu investic. 

 

b) schvaluje 
1. program schůze rady města. 

2. kontrolu plnění úkolů uložených radou města: 

trvá úkol: 29/1, termín: září 2020, 

trvá úkol: 35/1, termín: 1. 7. 2020. 

3. předloženou zadávací dokumentaci na stavební práce u veřejné zakázky „Cyklolávka 

přes I/11 v Šenově“ s úpravou podmínek poskytovatele dotace. 

4. Dohodu o spolufinancování PD a realizace akce „Zklidnění dopravy v ul. Ve Strži, 

mezi Vratimovem a Šenovem“. 

5. krytí ceny stravování zaměstnanců města Šenov s účinností od 1. 7. 2020 v tomto 

rozsahu: 

Cena stravenky                          70,00 Kč 

Příspěvek zaměstnavatele        42,00 Kč 

Příspěvek ze sociálního fondu   28,00 Kč. 

6. odměny ředitelů příspěvkových organizací za splnění mimořádných a zvlášť 

významných pracovních úkolů dle návrhu. 

7. použití peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu města na rok 2020 

prostřednictvím dotace v rámci vyhlášeného dotačního programu „Podpora a rozvoj 

aktivit spolků ve městě Šenov na rok 2020“ na akce, které měly proběhnout              

v I. pololetí 2020 a z důvodu koronavirové epidemie se nekonaly, na akce, které byly 

přesunuty do II. pololetí 2020, popřípadě tyto akce nahradit akcemi jinými. 

MĚSTO ŠENOV 
Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov 
okres Ostrava-město 
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8. prodloužení nájmu služebního bytu nacházejícího se v budově č. p. 310, na ulici 

Hasičské, situované na pozemku p. č. 45/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Šenov 

u Ostravy, obec Šenov, zapsáno na LV č. 1 vedeném Katastrálním úřadem pro 

Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, sjednaného nájemní smlouvou 

č. 180/2018 uzavřenou mezi městem Šenov a XXXXXXXXXXX, a to do 31. 7. 2021     

a uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 180/2018. 

9. v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: 

odvolání Ing. Romana Kulhánka z funkce člena Povodňové komise města Šenov, 

jmenování Martina Kretka do funkce člena Povodňové komise města Šenov. 

 

c) rozhodla 

1. o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2020 spolku Volejbalový klub Ostrava, 

z. s., IČ 70312958 na podporu akce „Žákovské volejbalové soustředění VK Ostrava – 

ZŠ Šenov“ ve výši 500 Kč/na dítě ze Šenova, maximálně částku 10 000 Kč                  

a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s tímto žadatelem s tím, že     

70 % bude vyplaceno při podpisu smlouvy, 30 % při vyúčtování. 

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

spolkem Volejbalový klub Ostrava, z. s., IČ 70312958 na podporu akce „Žákovské 

volejbalové soustředění VK Ostrava – ZŠ Šenov“ ve výši 500  Kč/na dítě ze Šenova, 

maximálně částku  10 000 Kč s tím, že 70 % bude vyplaceno při podpisu smlouvy,    

30 % při vyúčtování. 

3. o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2020 p. Vladimíru Kuchařovi, bytem 

Vratimov – Horní Datyně ve výši 10 000 Kč na zajištění akce „Pátrání v Rakouské 

národní knihovně ve Vídni“ (zakoupení či pořízení kopií archiválií týkajících se rodu 

Skrbenských pro šenovské muzeum) a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace s tímto žadatelem. 

4. pověřit finanční odbor uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace p. 

Vladimíru Kuchařovi, bytem Vratimov – Horní Datyně ve výši 10 000 Kč na zajištění 

akce „Pátrání v Rakouské národní knihovně ve Vídni“ (zakoupení či pořízení kopií 

archiválií týkajících se rodu Skrbenských pro šenovské muzeum). 

 

d) odkládá 

1. materiál „Třídění komunálních odpadů“ na příští schůzi rady. 

2. materiál „ČOV Havířov – výstavba nízkoteplotní sušárny a pyrolýzní jednotky“         

na příští schůzi rady města. 

 

e) nařizuje 
1. odvod finančních prostředků z fondu investic MěPOS, příspěvková organizace, do 

rozpočtu města Šenov ve výši 5 000 000 Kč a jejich zapojení na dofinancování 

výstavby sběrného dvora a jeho následného vybavení. 

 

 

f) souhlasí 

1. s uzavřením dodatku č. 15 k nájemní smlouvě ze dne 20. 7. 2005 mezi Základní 

školou Šenov, Radniční náměstí 1040, příspěvkovou organizací a p. Milenou 

Krestovou, bytem Radniční náměstí 1040, Šenov, 739 34. 
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g) postupuje ZMě na vědomí 

1. zprávu o činnosti JSDH Šenov. 

2. zprávu PČR, obvodní oddělení Vratimov. 

3. zprávu MěP Šenov. 

4. zprávu komise bezpečnosti. 

 

 

h) postupuje ZMě 

1. k rozhodnutí výběr vítězné nabídky na „Poskytnutí investičního úvěru města Šenov ve výši 

50 mil. Kč“. 

2. ke schválení dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Základní školy Šenov, Radniční náměstí 

1040, příspěvkové organizace ze dne 12. 12. 2017. 

 

 

i) doporučuje ZMě 
1. schválit rozpočtové opatření č. 10/2020 dle předloženého návrhu Rozpočtová opatření 

r. 2020. 

2. rozhodnout o mimořádných odměnách uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva 

města za jejich činnost, organizaci a pracovní pohotovost v období vyhlášeného 

nouzového stavu z důvodu koronavirové krize následovně: 

Ing. Jan Blažek                     50 000 Kč 

Ing. Tomáš Holuša               30 000 Kč 

Ing. Martin Tesař                  15 000 Kč. 

 

 

 

Šenov 10. 6. 2020 

Zapsala: Ing. Blažena Preinová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Holuša      Ing. Jan Blažek 

místostarosta       starosta   


