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___________________________________________________________________________ 

Souhrn výsledků 

38. schůze rady města konané dne 7. 7. 2020 
 

 

Rada města: 

 

a) bere na vědomí 
1. zprávu o činnosti Knihovny & Šenovského muzea, příspěvkové organizace, za 

uplynulé období. 

2. zprávu o činnosti a hospodaření Mateřské školy Šenov, příspěvkové organizace, za 

školní rok 2019/2020. 

3. zápis z 10. jednání komise sociální a volnočasové dne 9. 6. 2020. 

4. zápis ze 14. jednání komise kulturní dne 9. 6. 2020. 

5. zápis z 16. jednání komise dopravní dne 10. 6. 2020. 

6. zápis ze 7. jednání komise bezpečnosti dne 11. 6. 2020. 

7. zápis z 16. jednání komise rozvoje města a ŽP dne 15. 6. 2020. 

8. plnění příjmů ze sdílených daní a daně z nemovitých věcí za měsíce 1 – 6/2020. 

9. Zápis č. 3 likvidační komise města Šenov ze dne 17. 6. 2020. 

10. Vyjádření občana Šenova XXXXXXXXX k oznámení záměru a Zahájení zjišťovacího 

řízení záměru „ČOV Havířov – výstavba nízkoteplotní sušárny a pyrolýzní jednotky“ 

podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

 

 

b) schvaluje 
1. program schůze rady města. 

2. kontrolu plnění úkolů uložených radou města: 

trvá úkol: 29/1, termín: září 2020, 

splněn úkol: 35/1. 

3. Dodatek ke smlouvě o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací 

pro odběrné místo č. 3230032 Lipová Alej, parc. č. 3301/1 a 3301/2, obě parcely     

v k. ú. Šenov u Ostravy. 

4. plán práce komise kulturní na II. pololetí 2020. 

5. plán práce komise dopravní na II. pololetí 2020. 

6. rozpočtová opatření č. 11 – 14/2020 dle předloženého návrhu Rozpočtová opatření      

r. 2020. 

7. poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Šenov žadateli Linka bezpečí, z. s., 

Ústavní 95, 181 02 Praha 8 ve výši 2 000 Kč na provoz Linky bezpečí a uzavření 

darovací smlouvy mezi městem Šenov a žadatelem. 

8. uzavření dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 236/2012 uzavřené dne 19. 3. 2012 mezi 

městem Šenov a Sportovním klubem Šenov, z. s., za podmínek v něm uvedených, 

s účinností od 8. 7. 2020. 

MĚSTO ŠENOV 
Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov 
okres Ostrava-město 
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9. vyřazení a likvidaci majetku města Šenov dle návrhu likvidační komise města ze dne 

17. 6. 2020. 

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

2867/3, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu zemního kabelového vedení NN k pozemku 

parc. č. 2886/187, 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. 

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

1198/9, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu kanalizační přípojky k pozemku parc. č. 

1217/2, 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.  

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

930, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu sjezdu k pozemku parc. č. 931, 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. 

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

5759, k. ú. Šenov u Ostravy, na části pozemku parc. č. 5947/1, k. ú. Šenov u Ostravy, 

na části pozemku parc. č. 5705/4, k. ú. Šenov u Ostravy, na části pozemku parc. č. 

5528, k. ú. Šenov u Ostravy, na části pozemku parc. č. 5534, k. ú. Šenov u Ostravy, na 

části pozemku parc. č. 1816/18, k. ú. Šenov u Ostravy, na části pozemku parc. č. 

1816/17, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu optické sítě a rozvaděče, ve prospěch 

společnosti Šenovnet 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. 

4431/1, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu vodovodní přípojky k pozemku parc. č. 

4446/3, 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. 

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

4174, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu sjezdu k pozemku parc. č. 4148/6, k. ú. Šenov 

u Ostravy, ve prospěch XXXXXXXXXXXXXXXX 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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16. umístění stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 

5715/2, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu s označením „Odkanalizování areálu 

společnosti FEBE CRAFT s. r. o.“, ve prospěch společnosti FEBE CRAFT 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. 

17. poskytnutí druhé 240 l nádoby na třídění PET lahví a plastů označených k recyklaci, 

nápojových kartonů a kovů pro RD s 8 a více fyzickými osobami přihlášenými v obci 

na základě podané žádosti. 

 

 

c) souhlasí 

1. s přijetím darů ve výši 25 410 Kč od rodičů žáků Základní školy Šenov, Radniční 

náměstí 1040, příspěvková organizace, které vznikly z nevrácených přeplatků za 

návštěvu školní družiny v období uzavření školy od 11. 3. 2020.  

 

 

d) uděluje 
1. předchozí souhlas k uzavření darovací smlouvy mezi obdarovaným Mateřskou školou 

Šenov, příspěvkovou organizací, Lipová 861, 739 34 Šenov a dárcem SRPŠ při MŠ 

Lapačka, se sídlem U Hřiště 1159, 739 34 Šenov, IČ: 03277844, zastoupeným            

XXXXXXXXXXX na: 

 věcný dar (sportovní a didaktické pomůcky pro děti) v celkové hodnotě 3 554 Kč, 

 věcný dar (sportovní pomůcky pro děti) v celkové hodnotě 15 627 Kč, 

 věcný dar (didaktické pomůcky pro děti) v celkové hodnotě 7 220 Kč, 

dle § 37b) zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění. 

 

 

 

Šenov 8. 7. 2020 

Zapsala: Ing. Blažena Preinová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomáš Spratek      Ing. Jan Blažek 

člen rady       starosta   

                                                                       


