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___________________________________________________________________________ 

 

 

Souhrn výsledků 
40. schůze rady města konané dne 28. 7. 2020 

 

 

Rada města: 
 

 

 

a) bere na vědomí 
 

1. žádost předsedy SK Šenov XXXXXXXXXXX o dotaci na vodu ve sportovním 
areálu SK Šenov, Lipová Alej. 

2. Zápis č. 4 likvidační komise města Šenov ze dne 16. 7. 2020. 

3. Registraci akce a Podmínky čerpání investiční dotace v Programu EFEKT 2020 na 

projekt „Revitalizace veřejného osvětlení města Šenov v dotačním programu 
EFEKT 2020“, registrační číslo 122D221000318 v rámci Státního programu na 
podporu úspor energie pro rok 2020 – Program EFEKT. 

4. Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Chodník ul. Těšínská 
– směr Havířov“, identifikační číslo 117D03O002338, program 11703 – 

Integrovaný regionální operační program. 

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

7/2020. 

 

 

b) schvaluje 

 

1. program schůze rady města. 

2. kontrolu plnění úkolů uložených radou města, trvá úkol: 29/1. 

3. vyřazení a likvidaci majetku města Šenov dle návrhu likvidační komise města ze 
dne 16. 7. 2020. 

4. umístění stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 
4431, k. ú. Šenov u Ostravy a na části pozemku parc. č. 4123/15, k. ú. Šenov u 
Ostravy (před digitalizací KN pozemek  parc. č. 4123/1 k. ú. Šenov u Ostravy) , pro 
stavbu kanalizační stoky a vyústního objektu k  pozemku parc. č. 4446/8, k. ú. 
Šenov                u Ostravy, ve prospěch XXXXXXXXXX, 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. 
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5. umístění stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 
2922/1, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu zemního kabelového vedení NN 
k pozemku parc. č. 2886/142, 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. 

6. umístění stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 
4095/3, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu zemního kabelového vedení NN 
k pozemku parc. č. 4148/6, 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. 

7. umístění stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 
657/14, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu zemního kabelového vedení NN 
k pozemku parc. č. 624, 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. 

8. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 233/2019 na veřejnou zakázku podlimitní 
„Venkovní sportoviště ZŠ Střed v Šenově“ mezi městem Šenov, IČ 00297291 a 
společností SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s. r. o., IČ 25560191. 

9. plán práce komise rozvoje města a ŽP na 2. pololetí 2020. 

10. rozpočtové opatření č. 15/2020 dle předloženého návrhu Rozpočtová opatření r. 
2020. 

11. vytvoření přístupu Uživatele pro Ing. Radka Starého na elektronický nástroj Portálu 
vhodného uveřejnění v rámci zadávacího řízení pro výběr zhotovitele na veřejnou 
zakázku „Revitalizace veřejného osvětlení v městě Šenov v dotačním programu 
EFEKT 2020“. 

 

 

c) rozhodla 

 

1. rozhodla o poskytnutí účelové dotace v částce 48 000 Kč Sportovnímu klubu Šenov, 
se sídlem Lipová Alej, 739 34 Šenov, na úhradu faktury za odběr vody ve 
sportovním areálu SK Šenov za období 27. 3. – 30. 6. 2020. 

2. o přijetí dotace, poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu, identifikační číslo 
122D221000318, na projekt „Revitalizace veřejného osvětlení města Šenov 
v dotačním programu EFEKT 2020“ v maximální výši 2 000 000,00 Kč. 

3. o přijetí dotace, poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj, identifikační číslo 
117D03O002338, na projekt „Chodník ul. Těšínská – směr Havířov“ v maximální 
výši 2 345 003,75 Kč. 

4. o přijetí účelové dotace ve výši 117 992 Kč od poskytovatele dotace Ministerstva 

práce a sociálních věcí. 
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d) odkládá 

 

1. projednání poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov žadateli Žebřík, o. p. s., 

Rolnická 101/22, 709 00 Ostrava – Nová Ves na rok 2020. 
 

 

 

 

e) ruší 
 

1. výběrové řízení na akci „Vybavení sběrného dvora – Šenov“ zveřejněné na profilu 
zadavatele dne 24. 6. 2020 z důvodu rozšíření předmětu plnění. 

2. usnesení rady města č. 39/c/5 ze dne 20. 7. 2020 o uzavření kupní smlouvy na akci 
„Vybavení sběrného dvora – Šenov“ z důvodu rozšíření předmětu plnění. 

 
 

 

f) ukládá 

 

40/1 uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové dotace v částce 48 000 Kč Sportovnímu 

klubu Šenov, se sídlem Lipová Alej, 739 34 Šenov, za odběr vody ve sportovním          
areálu SK Šenov za období 27. 3. – 30. 6. 2020. 

           zodp.: finanční odbor                                                       termín: 18. 8. 2020 

 

40/2 zavést měsíční sledování spotřeby vody a četnost zalévání ve sportovním areálu 
SK Šenov, ul. Lipová. 

                zodp.:  MěPOS                                                               termín: bezodkladně 

 

 

 

 

 

Šenov 28. 7. 2020 

Zapsala: Ing. Marie Kotrová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Tomáš Holuša                                             Ing. Jan Blažek 

 místostarosta                                                     starosta 


