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___________________________________________________________________________ 

Souhrn výsledků 

50. schůze rady města konané dne 27. 10. 2020 
 

Rada města: 

a) bere na vědomí 
1. návrhy rozpočtu PO na rok 2020 a návrhy střednědobých výhledů rozpočtů PO na          

r. 2022 – 2023. 

2. zápis z 18. jednání komise dopravní konané dne 5. 10. 2020. 
3. zápis z 16. jednání komise kulturní konané dne 5. 10. 2020. 
4. zápis z 12. jednání komise sociální a volnočasové konané dne 13. 10. 2020. 
5. plnění rozpočtu města k 30. 9. 2020. 

6. dohodu o ukončení nájmu bytu č. 15, v 2. n. p. domu č. p. 13, ulice Za Pomníkem 
v Šenově, nacházejícího se na parcele č. 3399/1, zapsané na listu vlastnictví č. 1 
vedeném pro obec Šenov a k. ú. Šenov u Ostravy u Katastrálního úřadu pro 
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, uzavřenou mezi městem Šenov 
a XXXXXXXX, zástupcem XXXXXXX, ke dni 31. 10. 2020, za podmínek v ní 
sjednaných. 

7. Zápis č. 7 likvidační komise města Šenov ze dne 15. 10. 2020. 
8. Koncepci prevence kriminality na období 2021 – 2025. 

9. návrh Darovací smlouvy, uzavírané mezi Moravskoslezským krajem a městem Šenov 
na darování stavebních objektů v rámci stavby „Modernizace silnice II/473 Šenov – 

Frýdek-Místek“ včetně přílohy k ní. 
 

b) schvaluje 
1. program schůze rady města. 
2. kontrolu plnění úkolů uložených radou města: splněn úkol: 29/1. 

3. rozpočtová opatření č. 23 – 26/2020 dle předloženého návrhu Rozpočtová opatření       
r. 2020. 

4. podmínky pro poskytování služby SENIOR EXPRES ŠENOV s úpravou. 
5. zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy č. 236/2012 uzavřené dne 13.09.2012 na 

pronájem pozemku p. č. 3301/1 a 3301/2 v k.ú. Šenov u Ostravy, které jsou zapsány 
na LV č. 1 u Katastrálního úřadu Moravskoslezského kraje, Katastrální pracoviště 
Ostrava, uzavřením dodatku č. 2 k uvedené smlouvě. Změnou nájemní smlouvy by 

mělo dojít k úpravě doby nájmu z doby určité do 31. 12. 2025 na dobu určitou do      
31. 12. 2031. 

6. uzavření dohody o zániku nájmu pozemku parc. č. 64/6, o výměře 26 m2, který vznikl 
oddělením z pozemku parc. č. 64/2, 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, 
uzavřené mezi městem Šenov a XXXXXXXXXX dohodou ke dni 31. 10. 2020 s tím, 
že pozemek bude vyklizen a uveden do původního stavu v termínu do 31. 5. 2021. 

MĚSTO ŠENOV 
Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov 
okres Ostrava-město 
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7. vyřazení a likvidaci majetku města Šenov dle návrhu likvidační komise města ze dne 
15. 10. 2020. 

8. po úpravách Nájemní smlouvu o umístění komunikačního vedení a zařízení uzavřenou 
mezi městem Šenov a společností CETIN a. s. ve výši 2 000 Kč/rok + platná DPH. 

9. 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. 2886/97, k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a. s., 

za jednorázovou náhradu ve výši 10 000 Kč za plochu stavby včetně ochranného 
pásma vymezenou geometrickým plánem pro vyznačení věcného břemene do 10 m2 + 

450 Kč za každý další započatý 1m2 . Ke konečné ceně bude připočteno DPH. 
Geometrický plán bude vypracován po realizaci stavby. 
Nedojde-li k uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva VB – služebnosti 
do tří měsíců od schválení VB radou města, pozbývá toto usnesení platnosti. 

10. umístění stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 
4174, k.ú. Šenov u Ostravy a na části pozemku parc. č. 4095/1, k.ú. Šenov u Ostravy, 
pro stavbu kanalizační přípojky a vodovodní přípojky k pozemku parc. č. 4078/5, k. ú. 
Šenov u Ostravy, ve prospěch XXXXXXXXXXXXXXXX, za jednorázovou náhradu 
ve výši 3 000 Kč za plochu stavby včetně ochranného pásma vymezenou 
geometrickým plánem pro vyznačení věcného břemene do 10 m2 + 350 Kč za každý 
další započatý 1m2 . Ke konečné ceně bude připočteno DPH. Geometrický plán bude 
vypracován po realizaci stavby.  
Nedojde-li k uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva VB – služebnosti 
do tří měsíců od schválení VB radou města, pozbývá toto usnesení platnosti. 

11. navýšení mzdového limitu o 35 000 Kč (celkem mzdový limit na 350 000 Kč)              
u Mateřské školy Šenov, příspěvkové organizaci. 

12. čerpání investičního fondu na pořízení většího termozařízení do školní kuchyně v ceně 
173 000 Kč u Mateřské školy Šenov, příspěvkové organizace.  

13. přístup Uživatele pro XXXXXXXX na elektronický nástroj Portálu vhodného 
uveřejnění v rámci zadávacího řízení pro výběr zhotovitele stavebních prací na 
veřejnou zakázku „Zateplení 1. pavilonu ZŠ Šenov“. 

14. Plán zimní údržby a opatření na sezónu 2020/2021 pro město Šenov – místní 
komunikace, chodníky a průjezdní úseky silnic, s úpravou. 

 

c) rozhodla 

1. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov na rok 2020 žadateli Andělé Stromu 
života p. s., Kostelní 71/37, 741 01 Nový Jičín, IČ 03632661, ve výši 5 000 Kč na 
zajištění mobilní hospicové péče a o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem 
Šenov a žadatelem. 

2. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov ve výši 2 000 Kč žadateli Žebřík, o. p. s., 
Rolnická 101/22, 709 00 Ostrava – Nová Ves na rok 2020 a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Šenov a žadatelem. 

3. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov ve výši 5 000 Kč žadateli ČMELÁČEK    
z. s., Mjr. Nováka 1455/34, 700 30 Ostrava – Hrabůvka na rok 2020 a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Šenov a žadatelem. 

 

d) souhlasí 
1. s konáním akcí skautského střediska Šenov s možností přespání v budově Staré školy 

Šenov, v termínech uvedených v žádosti ze dne 16. 10. 2020, za předpokladu dodržení 
krizových opatření stanovených vládou ČR v souvislosti s koronavirovou nákazou. 
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2. s užíváním znaku města Šenov na dresech Tělocvičné jednoty SOKOL Šenov. 
 

e) jmenuje 

1. do komise pro hodnocení a posouzení nabídek u veřejné zakázky na služby „Svoz            
a likvidace odpadu pro město Šenov – sběrný dvůr“: 
Členy: Ing. Tomáš Holuša, JUDr. Tadeáš Kowalski, Ing. Petra Slívová, Bc. Ida 
Chrástková, Mgr. Daniela Baráková, Ing. Stanislav Procházka, Ing. Stanislava 
Hutáková 

Náhradníky: Ing. Pavel Knop-Kostka, Tomáš Král, Jarmila Míčková. 
2. do hodnotící komise v rámci zadávacího řízení pro výběr zhotovitele stavebních prací 

na veřejnou zakázku „Zateplení 1. pavilonu ZŠ Šenov“: 
Členy: Ing. Tomáš Holuša, Ing. Pavel Knop-Kostka, Mgr. Radim Žižka, Mgr. Josef 

Alexander Matera, Ing. arch. Arnošt Hradil, JUDr. Tadeáš Kowalski, Ing. Iveta 
Menšíková 

Náhradníky: Petr Smékal, Ing. Alena Šebestová, Ing. Blažena Preinová, Martin 
Vaculík. 
 

f) postupuje ZMě 

1. k projednání návrh rozpočtu města Šenov na rok 2021 s úpravou a doporučuje 
rozpočet schválit na prosincovém zasedání ZMě. 

2. na vědomí podmínky pro poskytování služby SENIOR EXPRES ŠENOV. 
3. ke schválení na nejbližším zasedání ZMě návrh Darovací smlouvy, uzavírané mezi 

Moravskoslezským krajem a městem Šenov na darování stavebních objektů v rámci 
stavby „Modernizace silnice II/473 Šenov – Frýdek-Místek“ včetně přílohy k ní. 
 

g) doporučuje ZMě 
1. schválit střednědobý výhled rozpočtu města Šenov na r. 2022 – 2024 dle předloženého 

návrhu. 
2. upravit do budoucna rozsah střednědobého výhledu rozpočtu na 2 roky následující po 

roce, na který se sestavuje roční rozpočet. 
3. schválit závazný metodický pokyn k provádění změn rozpočtu v roce 2021. 

4. rozhodnout o bezúplatné směně pozemku p. č. 4122/3, ost. plocha / ost. komunikace,    
o výměře 13 m2, který dle GP č. 4418-66/2020 vznikl oddělením z pozemku p. č. 
4122/2 (ve vlastnictví města Šenov) za pozemek p. č. 5170/19, vodní plocha / tok 
přirozený, o výměře 99 m2, který dle GP č. 4419-67/2020 vznikl oddělením 
z pozemku p. č. 5170/6 (ve vlastnictví XXXXXX), vše nacházející se v k. ú. Šenov       
u Ostravy a zapsáno na LV č. 1 a 658 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský 
kraj, Katastrální pracoviště Ostrava s tím, že žadatel uhradí poplatek za vklad do KN    
a o uzavření směnné smlouvy. 

5. ke schválení Koncepci prevence kriminality na období 2021 – 2025. 

 

Šenov 29. 10. 2020 

Zapsala: Ing. Blažena Preinová 

 

 

 

Ing. Tomáš Holuša      Ing. Jan Blažek 

místostarosta       starosta   

                                                                       


