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___________________________________________________________________________ 

Souhrn výsledků 

52. schůze rady města konané dne 24. 11. 2020 
 

Rada města: 

a) bere na vědomí 
1. kontrolu plnění úkolů uložených radou města. 
2. přípravu zasedání zastupitelstva města. 
3. zápis ze 17. jednání komise kulturní dne 16. 11. 2020. 
4. zápis z 13. jednání komise sociální a volnočasové konané dne 16. 11. 2020. 
5. plnění příjmů ze sdílených daní a daně z nemovitých věcí za měsíce 1 – 10/2020. 

6. výsledky veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací na místě ve smyslu § 13 
odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění 
s odkazem na § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole. 

7. Zápis č. 8 likvidační komise města Šenov ze dne 11. 11. 2020. 
8. dohodu o ukončení nájmu bytu č. 6 v 1. n. p. domu č. p. 13, ul. Za Pomníkem 

v Šenově, nacházejícího se na parcele č. 3399/1, zapsané na LV 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 XXXXXXX, 

zástupcem XXXXXXXXX, ke dni 30. 11. 2020, za podmínek v ní sjednaných. 
 

b) schvaluje 
1. program schůze rady města. 
2. plán práce komise sociální a volnočasové pro rok 2021. 
3. rozpočtová opatření č. 27 – 28/2020 dle předloženého návrhu Rozpočtová opatření r. 2020. 

4. Plán práce rady města Šenov na rok 2021. 
5. úřední dny a provozní dobu městského úřadu v prosinci 2020 dle předloženého 

návrhu. 
6. odměny ředitelů příspěvkových organizací za splnění mimořádných a zvlášť 

významných pracovních úkolů dle upraveného návrhu. 
7. Plán inventur města Šenov k 31. 12. 2020. 

8. vyřazení a likvidaci majetku města Šenov dle návrhu likvidační komise města ze dne 
11. 11. 2020. 

9. žádost územního ředitele HZS MSK XXXXXXXXXXXX ze dne 4. 11. 2020                  

o poskytnutí daru ve výši 20 000 Kč vč. DPH na pořízení obslužného panelu pro 
radiostanice a nabíječky. 

10. 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. 
2909, k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch XXXXXX, 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 
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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. 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. 2505/30, k. ú. 
Šenov u Ostravy, ve prospěch XXXXXXXXX, 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. 

12. uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 72/2020 ze dne 20. 4. 2020 o snížení ceny stavby 
„Chodník ul. Těšínská – směr Havířov“, se společností Šenovská dopravní společnost, 
spol. s r.o. 

13. prodejní cenu knihy „Dřevěné stavitelství v regionu Slezská brána“ ve výši 200 Kč. 
14. dotační program „Podpora a rozvoj aktivit spolků ve městě Šenov na rok 2021“. 
15. uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 236/2012 uzavřené dne 13. 9. 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, za podmínek v něm sjednaných s úpravou na dobu určitou do 31. 12. 2032. 

16. uzavření smlouvy o nájmu bytu mezi městem Šenov a XXXXXXXXX, na nájem bytu 
č. 15 v DPS 2 v Šenově, ul. Za Pomníkem 13, nacházející 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, 
s účinností od 1. 12. 2020, za podmínek v ní sjednaných. 

17. po projednání Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provozování vodovodu pro veřejnou potřebu 

– prodloužení vodovodu ul. Do Dědiny, Šenov, uzavřené dne 4. 9. 2019 mezi MěPOS, 
příspěvkovou organizací, IČ 00562238, se sídlem Zámecká 27, 739 34 Šenov               
a městem Šenov, IČ 00297291, se sídlem Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov. 

18. po projednání poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Šenov ve výši 3 000 Kč 
žadateli ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, IČ 47657901, se sídlem č. p. 146, 742 54 

Bartošovice a uzavření darovací smlouvy mezi městem Šenov a ZO ČSOP NOVÝ 
JIČÍN 70/02.  

19. po projednání Dohodu o údržbě středového ostrůvku okružní křižovatky a přilehlých 
ostrůvků na silnici II/479, ul. Těšínská v Šenově mezi Moravskoslezským krajem,      
IČ 70890692, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupeným Správou silnic 
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, IČ 00095711, se sídlem Úprkova 
795/1,702 23 Ostrava a městem Šenov, IČ 00297291, se sídlem Radniční náměstí 300, 
739 34 Šenov. 

20. po projednání Dohodu o údržbě ochranných středových ostrůvků na silnici II/473, 
ulice Kaštanová v Šenově mezi Moravskoslezským krajem, IČ 70890692, se sídlem 
ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského 
kraje, příspěvkovou organizací, IČ 00095711, se sídlem Úprkova 795/1,702 23 
Ostrava a městem Šenov, IČ 00297291, se sídlem Radniční náměstí 300, 739 34 
Šenov. 
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c) určuje 

1. termíny obřadních dnů na rok 2021 na úředně určeném místě, tj. v obřadní síni 
v budově Radnice, Šenov, Radniční náměstí 300, v době od 10:00 do 12:30 hod., ve 
kterých nebude vybírán správní poplatek, dle návrhu.  

 

d) stanoví 
1. podřízenost ÚIK příspěvkových organizací ÚIK města. 

 

e) jmenuje 

1. ústřední inventarizační komise příspěvkových organizací a dílčí inventarizační komise 
města dle návrhu. 

2. Ústřední inventarizační komisi města:  
předseda: Ing. Antonín Ševčík        
členové: p. Pavlína Fajkusová, Ing. Stanislava Hutáková, Jana Mrlinová, Bc. Eliška 
Červenková.  

3. likvidační komisi pro vyřazování majetku města na rok 2021 ve složení: 
předseda: p. Petr Smékal 
členové: Ing. Tomáš Holuša, Jana Mrlinová. 

 

f) pověřuje 

1. starostu k podpisu dodatku č. 1 k SoD č. 72/2020 ze dne 20. 4. 2020 o snížení ceny 
díla stavby „Chodník ul. Těšínská – směr Havířov“, se společností Šenovská dopravní 
společnost, spol. s r.o. 

 

g) rozhodla 

1. o uzavření Smlouvy č. Z_S24_12_8120073320 o realizaci přeložky distribučního 
zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi městem Šenov a společností ČEZ 
Distribuce, a.s., IČ 24729035, související se stavbou „Víceúčelová hrací plocha        
SK Lapačka“. 

2. o přijetí účelové dotace ve výši 40 000 Kč ze státního rozpočtu MPSV na rok 2020 
z kapitoly 313. 

 

h) souhlasí 
1. se záměrem Sportovního klubu Šenov rozšířit a modernizovat sociální zázemí pro 

sportovce a diváky, modernizovat stávající nevyhovující sportovní povrchy v areálu 
SK na ulici Lipová. 
 

i) nesouhlasí 
1. se stavbou nafukovací haly dle navrženého umístění SK Šenov. 

 

j) postupuje ZMě 

1. ke schválení Plán práce zastupitelstva města Šenov na rok 2021. 
2. na vědomí Plán práce rady města Šenov na rok 2021. 
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k) doporučuje ZMě 
1. stanovit paušální částku ve výši 200 Kč/hod. pro rok 2021 neuvolněným členům 

zastupitelstva města, kteří jsou podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující 
jinou samostatnou výdělečnou činnost, jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti 

s výkonem funkce. 
2. stanovit nejvyšší částku pro rok 2021, kterou lze v souhrnu za kalendářní měsíc 

poskytnout jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným 
členům zastupitelstva města ve výši 1 000 Kč. 

3. vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020 o stanovení systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 
stavebním odpadem na území města Šenov. 

4. ve variantě 2 Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2020 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. 

5. schválit sazbu místního poplatku na rok 2021 za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši         
600 Kč/osobu/rok se splatností poplatku dle varianty 2. 

6. schválit Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací – aktualizace 2020. 

 

l) ukládá 

52/1 připravit návrh darovací smlouvy mezi městem Šenov a HZS MSK, územním 
odborem Karviná, Ostravská 883/8, 733 01 Karviná – Fryštát, zastoupeným              
XXXXXXXX, ředitelem územního odboru, jejímž předmětem bude pořízení 
obslužného panelu pro radiostanice a adaptéry (nabíječky) v celkové částce 20 000 Kč 
vč. DPH. 

            zodp.: finanční odbor      termín: bezodkladně 

 

52/2 zveřejnění dotačního programu „Podpora a rozvoj aktivit spolků ve městě Šenov na 
rok 2021“ ode dne 26. 11. 2020 na úřední desce městského úřadu a webových 
stránkách města Šenov. 

 zodp.: správní odbor       termín: 26. 11. 2020 

 

 

Šenov 25. 11. 2020 

Zapsala: Ing. Blažena Preinová 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Holuša      Ing. Jan Blažek 

místostarosta       starosta   

                                                                       


