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___________________________________________________________________________ 

Souhrn výsledků 

43. schůze rady města konané dne 18. 8. 2020 
 

 

Rada města: 
 

 

a) bere na vědomí 
1. návrh společnosti CETIN a.s. nahradit Smlouvu o umístění veřejné komunikační sítě 

nájemní smlouvou s opakovanou platbou. 

2. protokol z jednání komise pro hodnocení nabídek na akci „Vybavení sběrného dvora – 

Šenov II“. 
 

 

b) schvaluje 
1. program schůze rady města. 
2. kontrolu plnění úkolů uložených radou města: 

trvá úkol: 29/1, termín: září 2020, 
splněn úkol: 40/1, 40/2. 

3. rozpočtové opatření č. 16/2020 dle předloženého návrhu Rozpočtová opatření r. 2020. 
4. umístění stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 

3392/4, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu vodovodní přípojky k pozemku parc. č. 
2886/151, 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. 

5. umístění stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 
2556, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu sjezdu k pozemku parc. č. 2505/28, 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. 

6. umístění stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 
903, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu sjezdu k pozemku parc. č. 896/2, k. ú. Šenov     
u Ostravy ve prospěch XXXXXXXXXXX, 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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7. umístění stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 
3277, k. ú. Šenov u Ostravy, na části pozemku parc. č. 583/2, k. ú. Šenov u Ostravy     
a na části pozemku parc. č. 581/3, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu 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 XXXXXX, 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. 

8. uzavření smlouvy mezi společností REMA Systém, a. s., IČ 64510263, se sídlem 
Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4 a městem Šenov o využití sběrného místa pro 
účely zpětného odběru a odděleného sběru elektrozařízení, elektroodpadu, baterií         
a akumulátorů. 

9. Provozní řád víceúčelového sportoviště Základní školy Šenov, Radniční náměstí 1040, 
příspěvková organizace. 

10. Ceník pronájmů víceúčelového sportoviště Základní školy Šenov, Radniční náměstí 
1040, příspěvková organizace, s úpravou. 

11. Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo č. 146/2019 na veřejnou zakázku „Oprava střechy            
a zateplení ZŠ Šenov-Podlesí“ mezi městem Šenov, IČ 00297291 a společností 
MATOSA PROFISTAV s. r. o., IČ 05510775. 

12. předloženou zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele stavebních prací na veřejnou 
zakázku „Venkovní sportoviště ZŠ Šenov-Podlesí“. 

13. vytvoření přístupu Uživatele pro XXXXXXXXX na elektronický nástroj Portálu 
vhodného uveřejnění v rámci zadávacího řízení pro výběr zhotovitele stavebních prací 
na veřejnou zakázku „Venkovní sportoviště ZŠ Šenov-Podlesí“. 

 

c) revokuje 

1. usnesení č. 20/b/8, kterým schválila Smlouvu o umístění veřejné komunikační sítě v a na 

budově č. p. 286, uzavřenou mezi městem Šenov a společností Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 2 000 Kč + DPH/rok. 

 

d) rozhodla 

1. zveřejnit záměr pronájmu pozemku parc. č. 3051, k. ú. Šenov u Ostravy, jehož 
součástí je budova č. p. 286, vše zapsané na LV č. 1 pro k. ú. Šenov u Ostravy, na 
úřední desce Městského úřadu Šenov. 

2. o uzavření kupní smlouvy na akci „Vybavení sběrného dvora – Šenov II“ se 
společností SDO Technika s. r. o., se sídlem Jaselská 451, 742 42 Šenov u Nového 
Jičína, IČ 29446619, za nabídkovou cenu 1 041 710,00 Kč bez DPH (1 260 469,00 Kč 
s DPH). 

 

e) souhlasí 
1. s navrhovanou odpovědí na obdrženou petici – nesouhlas s investičním záměrem 

výstavby komunikace v územním plánu města Šenov v části Škrbeň. 
 

f) uděluje 

1. předchozí souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od 
WOMEN FOR WOMEN ve výši 10 314 Kč v rámci charitativního projektu Obědy 
pro děti. 
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g) jmenuje 

1. do komise pro hodnocení a posouzení nabídek u veřejné zakázky na dodávky 
„Revitalizace veřejného osvětlení města Šenov v dotačním programu EFEKT 2020 – 

III. etapa“: 
Členy: Ing. Tomáš Holuša, Ing. Renáta Revendová, JUDr. Tadeáš Kowalski,           
Ing. Petra Slívová, Ing. Pavel Knop-Kostka 

Náhradníky: Ing. Stanislava Hutáková, Ing. Radek Starý. 
2. do komise pro hodnocení a posouzení nabídek u veřejné zakázky na stavební práce 

„Cyklolávka přes I/11 v Šenově“: 
Členy: Ing. Tomáš Holuša, Ing. Renáta Revendová, Tomáš Král, Ing. arch. Arnošt 
Hradil, Ing. Pavel Knop-Kostka, MT Legal s. r. o., Ing. Dagmar Hrazdílková 

Náhradníky: Ing. Stanislava Hutáková, JUDr. Tadeáš Kowalski, Ing. Stanislav 
Ostruška. 

3. do hodnotící komise v rámci zadávacího řízení pro výběr zhotovitele stavebních prací 
na veřejnou zakázku „Venkovní sportoviště ZŠ Šenov-Podlesí“: 
Členy: Ing. Tomáš Holuša, Ing. Pavel Knop-Kostka, Mgr. Radim Žižka, Mgr. Josef 
Alexander Matera, Ing. Iveta Menšíková 

Náhradníky: JUDr. Tadeáš Kowalski, Martin Vaculík, Ing. Alena Šebestová. 
 

h) pověřuje 

1. starostu města k podepsání kupní smlouvy na akci „Vybavení sběrného dvora – Šenov II“ 

se společností SDO Technika s. r. o., se sídlem Jaselská 451, 742 42 Šenov u Nového 
Jičína, IČ 29446619, s cenou 1 041 710,00 Kč bez DPH (1 260 469,00 Kč s DPH). 

 

 

i) ukládá 
43/1 po uplynutí zákonných lhůt předložit ke schválení RMě Nájemní smlouvu o umístění 

komunikačního vedení a zařízení s vybraným nájemcem. 
zodp.: O I, MH a D – úseku MH a bezpečnosti města        termín: po uplynutí zákonných lhůt 

43/2 předložit radě města ke schválení nové zásady pro stanovení výše úplaty za zřízení 
věcného břemene k nemovitým věcem ve vlastnictví města 

 zodp.: odbor investic, MH a dopravy      termín: 29. 9. 2020 

 

 

 

Šenov 19. 8. 2020 

Zapsala: Ing. Blažena Preinová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Holuša      Ing. Jan Blažek 

místostarosta       starosta   

                                                                       


