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___________________________________________________________________________ 

Souhrn výsledků 

46. schůze rady města konané dne 29. 9. 2020 
 

 

Rada města: 
 

a) bere na vědomí 
1. zprávu Základní umělecké školy Viléma Wünsche, příspěvkové organizace. 
2. zprávu Základní školy Šenov, příspěvkové organizace. 
3. výsledky zveřejněného záměru pronájmu pozemku p. č. 64/6, o výměře 26 m2, který 

vznikl oddělením z pozemku p. č. 64/2, k. ú. Šenov u Ostravy, ostatní plocha, zeleň,     
o původní výměře 2114 m2, zapsaném na listu vlastnictví č. 1 pro obec Šenov a k. ú. 
Šenov u Ostravy, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální 
pracoviště Ostrava, dle GP č. 1715-45/2003. 

4. zápis ze 17. jednání komise rozvoje města a ŽP, konaného dne 7. 9. 2020. 
5. zápis z 8. jednání komise bezpečnosti, konaného dne 9. 9. 2020. 
6. zápis ze 17. jednání komise dopravní, konaného dne 7. 9. 2020. 
7. aktualizovanou informaci o pronájmu částí pozemku p. č. 5804/4 v k. ú. Šenov             

u Ostravy – převod na město Šenov jako na pronajímatele z důvodu nabytí dotčeného 
pozemku do majetku města z vlastnictví SŽDC, s. o., Praha 1. 

8. trojstrannou dohodu, podepsanou dne 23. 9. 2020 společností SENIOR DOMY 
POHODA a. s. a společností GREEN DELICATES s. r. o. 

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

 

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

trvá úkol: 29/1; 

splněn úkol: 43/1; 43/2, 44/1, 44/2. 

3. Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo města Šenov               
a pravidlo pro stanovení náhrad za omezení užívání nemovitostí, po úpravách, 
s účinností od  29. 9. 2020.  

4. Smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě uzavřenou dle ust. § 9 
odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, ve znění 
pozdějších předpisů, v návaznosti na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)                         
č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících 
k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území města Šenov pro rok 2020. 

5. umístění stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 
3392/4, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu zemního kabelového vedení NN k pozemku 

parc. č. 2909, k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a. s., za 

náhradu stanovenou dle aktuálního Sazebníku jednorázových náhrad za omezení 
užívání nemovitosti pro umístění věcných břemen. Ke konečné ceně bude připočteno 
DPH. Geometrický plán bude vypracován po realizaci stavby. 

MĚSTO ŠENOV 
Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov 
okres Ostrava-město 
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6. umístění stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 
2575/1, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu kanalizační přípojky a výustního objektu 
k pozemku parc. č. 2570, k. ú. Šenov u Ostravy, k pozemku parc. č. 2571, k. ú. Šenov 
u Ostravy a k pozemku parc. č. 2572 k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch XXXXX, za 

náhradu stanovenou dle aktuálního Sazebníku jednorázových náhrad za omezení 
užívání nemovitosti pro umístění věcných břemen. 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. 
4250, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu zemního kabelového vedení NN k pozemku 

parc. č. 4244/10, k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a. s., 

za náhradu stanovenou dle aktuálního Sazebníku jednorázových náhrad za omezení 
užívání nemovitosti pro umístění věcných břemen. Ke konečné ceně bude připočteno 
DPH. Geometrický plán bude vypracován po realizaci stavby. 

8. umístění stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 
5170/16,     k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu kanalizační přípojky a výustního objektu 
k pozemku parc. č. 5562/1, k. ú. Šenov u Ostravy, k pozemku parc. č. 5565/2, k. ú. 
Šenov u Ostravy a k pozemku parc.č. 5564 k.ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch             
XXXXXXX, za náhradu stanovenou dle aktuálního Sazebníku jednorázových náhrad 
za omezení užívání nemovitosti pro umístění věcných břemen. 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. 
4544, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu kanalizační přípojky a sjezdu k pozemku parc. 

č. 4619/1, k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch XXXXXXXX, za náhradu stanovenou 

dle aktuálního Sazebníku jednorázových náhrad za omezení užívání nemovitosti pro 
umístění věcných břemen. Ke konečné ceně bude připočteno DPH. Geometrický plán 
bude vypracován po realizaci stavby. 

10. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. 200/2014 uzavřené mezi městem 
Šenov a Pionýrem, z. s. – Pionýrská skupina Šenov, za podmínek v něm sjednaných. 

11. Dodatek č. 3 k Nájemní smlouvě č. 1091 (0690/03), uzavřený mezi městem Šenov       
XXXXXXXXX, s účinností od 1. 10. 2020, za podmínek v něm sjednaných. 

12. Dodatek č. 3 k Nájemní smlouvě č. 1071 (0682/03), uzavřený mezi městem Šenov       
XXXXXXXX, s účinností od 1. 10. 2020, za podmínek v něm sjednaných. 

13. vyřazení majetku města Šenov dle návrhu likvidační komise města ze dne 17. 9. 2020. 
14. uzavření darovací smlouvy č. 7/2020 mezi dárcem – firmou Liberty Ostrava a. s., se 

sídlem Vratimovská 689/117, Ostrava, Kunčice, 719 00, IČ 45193258, jakožto dárcem 
na straně jedné a městem Šenov, jakožto obdarovaným na straně druhé, jejímž 
předmětem je finanční dar ve výši 150 000 Kč a pověřuje starostu města Šenov 
k jejímu podepsání. 

15. rozpočtová opatření č. 21 – 22/2020 dle předloženého návrhu Rozpočtová opatření      
r. 2020. 

 

 

c) neschvaluje 

1. Nájemní smlouvu o umístění komunikačního vedení a zařízení uzavřenou mezi 

městem Šenov a společností CETIN a. s. 
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d) rozhodla 

1. dále nepronajímat pozemek p. č. 64/6, o výměře 26 m2, který vznikl oddělením 
z pozemku p. č. 64/2, k. ú. Šenov u Ostravy, ostatní plocha, zeleň, o původní výměře 
2114 m2, zapsaném na listu vlastnictví č. 1 pro obec Šenov a k. ú. Šenov u Ostravy,     
u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, dle 
GP č. 1715-45/2003.  

2. o uzavření Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, kde 
závazek veřejné služby bude vykonán od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023, mezi smluvními 
stranami Moravskoslezským krajem a městem Šenov. 

3. o přijetí účelové dotace ve výši 100 000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
v rámci dotačního „Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020“ 
a o uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace mezi Moravskoslezským krajem 
a městem Šenov. 

4. o vyloučení nabídky uchazeče ECOLED veřejné osvětlení s. r. o., se sídlem 
Karlovarská 1104/14, 161 00 Praha 6, IČ 29146411 na akci „Revitalizace veřejného 
osvětlení města Šenov v dotačním programu EFEKT 2020 – III. etapa“, z důvodu 
nesplnění zadávacích podmínek a jejich nedoložení ve stanovené lhůtě. 

5. o uzavření smlouvy o dílo na akci „Revitalizace veřejného osvětlení města Šenov 
v dotačním programu EFEKT 2020 – III. etapa“ se společností ENIS Solutions,           
s. r. o., Česká 3195/47, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 05274524 za nabídkovou cenu       
3 193 376,40 Kč bez DPH. 

 

e) pověřuje 

1. starostu města k podepsání smlouvy o dílo na akci „Revitalizace veřejného osvětlení 
města Šenov v dotačním programu EFEKT 2020 – III. etapa“ se společností ENIS 
Solutions, s. r. o., Česká 3195/47, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČ 05274524 s cenou          

3 193 376,40 Kč bez DPH. 

 

f) souhlasí 
1. s žádostí Pionýrské skupiny Šenov, zastoupené XXXXXXX, ve věci konání akce ve 

Staré škole v termínu 5. 12. 2020 – 6. 12. 2020. 

2. po projednání s textem vyjádření města Šenov – zjišťovací řízení záměru 

„Autovrakoviště Bel Vita“. 
 

g) jmenuje 

1. za zřizovatele pro období 2020 – 2023 tyto členy Školské rady při Základní škole 
Šenov, Radniční náměstí 1040, příspěvková organizace: 
Ing. Tomáš Holuša 

Ing. Pavel Knop-Kostka 

Ing. Blažena Preinová 

 

h) 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                           
XXXXXXXX, na: 

- věcný dar (hudební nástroje pro děti) v celkové hodnotě 16 214 Kč, 

- věcný dar (didaktické pomůcky pro děti) v celkové hodnotě 9 125 Kč, 

- věcný dar (pomůcky pro děti – šicí stroj, váha,…) v celkové hodnotě 13 679 Kč, 

dle § 37 b) zákona č. 250/2000 Sb. 
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2. souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Mateřskou školou 

Šenov, příspěvkovou organizací a XXXXXX, Šenov (výuka jógy MŠ Lapačka). 
3. souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Mateřskou školou 

Šenov, příspěvkovou organizací a XXXXXXXXX, Šenov (výuka angličtiny pro děti 
MŠ Lapačka). 
 

 

i) postupuje ZMě 

1. ke konečnému schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města trojstrannou 
dohodu, podepsanou dne 23. 9. 2020 společností SENIOR DOMY POHODA a. s. a 
společností GREEN DELICATES s. r. o. 
 

 

j) doporučuje ZMě 
1. neschválit záměr prodeje části pozemku p. č. 2504/1, ost. plocha / ost. komunikace,     

o výměře cca 46 m2 (dle zakreslení ve snímku z KN), k. ú. Šenov u Ostravy, který je 
zapsán na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, 
Katastrální pracoviště Ostrava. 

 

 

k) nedoporučuje ZMě 
1. schválit záměr koupě pozemku p. č. 180/2, orná půda, o výměře 1382 m2, k. ú. Šenov 

u Ostravy, který je zapsán na listu vlastnictví č. 737 u Katastrálního úřadu pro 
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, do majetku města Šenov, za 
cenu hodnoty stavebního pozemku a s tím, že kupující uhradí veškeré administrativní 
náklady a poplatky s tímto spojené a doporučuje žadatelce požádat o změnu územního 
plánu.  

 

 

Šenov 30. 9. 2020 

Zapsala: Ing. Blažena Preinová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Holuša      Ing. Jan Blažek 

místostarosta       starosta   

                                                                       


