
1 
 

 

V souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Souhrn výsledků 

55. schůze rady města konané dne 15. 12. 2020 
 

Rada města: 

a) bere na vědomí 
1. zápis z 18. jednání komise kulturní dne 7. 12. 2020. 
2. plnění příjmů ze sdílených daní a daně z nemovitých věcí za měsíce 1 – 11/2020. 

3. přerušení provozu obou mateřských škol v době od 23. 12. 2020 do 31. 12. 2020. 
4. zápis č. 9 likvidační komise města Šenov ze dne 2. 12. 2020. 
5. zápis z 9. jednání komise bezpečnosti dne 9. 12. 2020. 

 

 

b) schvaluje 
1. program schůze rady města. 
2. kontrolu plnění úkolů uložených radou města - splněny úkoly: 52/1, 52/2. 
3. plán práce komise kulturní na I. pololetí 2021. 
4. rozpočtové opatření č. 29 – 36/2020 dle předloženého návrhu Rozpočtová opatření       

r. 2020. 

5. rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizaci Mateřská škola Šenov. 
6. střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022 – 2023 příspěvkové organizaci Mateřská škola 

Šenov. 
7. rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizaci Základní škola Šenov. 
8. střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022 – 2023 příspěvkové organizaci Základní škola 

Šenov. 
9. rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Viléma Wünsche. 
10. střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022 – 2023 příspěvkové organizaci Základní 

umělecká škola Viléma Wünsche. 
11. rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizaci Knihovna & Šenovské muzeum. 
12. střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022 – 2023 příspěvkové organizaci Knihovna        

& Šenovské muzeum. 
13. rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizaci MěPOS. 
14. střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022 – 2023 příspěvkové organizaci MěPOS. 
15. poskytnutí dotace žadatelce XXXXXXX, bytem, Šenov, na ČOV ve výši 23 000 Kč, 

po realizaci a kontrole provedení ČOV. 
16. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci ČOV ve výši 23 000 Kč, 

po realizaci a kontrole provedení ČOV, žadatelce XXXXXXX, bytem Šenov. 
17. uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě (ev. u MěÚ pod č. 284/2011, uzavřené dne 

20. 9. 2011) mezi městem Šenov a nájemcem Pedicor Care s. r.o., Vratimov,              
IČ 26839377, za podmínek v něm sjednaných. 

MĚSTO ŠENOV 
Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov 
okres Ostrava-město 
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18. uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě (ev. u MěÚ pod č. 283/2011, uzavřené dne            
20. 9. 2011) mezi městem Šenov a nájemcem MUDr. Josefem Kopeckým, Šenov,                   
IČ 70634416, za podmínek v něm sjednaných. 

19. uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě (ev. u MěÚ pod č. 335/2011, uzavřené dne            
14.10.2011) mezi městem Šenov a nájemcem Jaroslavou Mojovou, Šenov,                  
IČ 63043599, za podmínek v něm sjednaných. 

20. uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě (ev. u MěÚ pod č. 324/2011, uzavřené dne            
14.10.2011) mezi městem Šenov a nájemcem Margaritou Butorovou, Šenov,              
IČ 66718074, za podmínek v něm sjednaných. 

21. uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě (ev. u MěÚ pod č. 3/2002, uzavřené dne            
22. 3. 2002) mezi městem Šenov a nájemcem Jolanou Raszkovou, Šenov,                   
IČ 70962448, za podmínek v něm sjednaných. 

22. uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě (ev. u MěÚ pod č. 5/2002, uzavřené dne                
19. 3. 2002) mezi městem Šenov a nájemcem MUDr. Kamilem Mazuchem, Šenov,                 
IČ 70624828, za podmínek v něm sjednaných. 

23. uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě (ev. u MěÚ pod č. 14/2002, uzavřené dne            
22. 3. 2002) mezi městem Šenov a nájemcem Tutti Denti s.r.o., , Šenov, IČ 25852086, 

za podmínek v něm sjednaných. 
24. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o  nájmu prostoru sloužícího podnikání (ev. u MěÚ 

pod č. 275/2018, uzavřené dne 19. 12. 2018) mezi městem Šenov a nájemcem     
Gynsen s. r. o., Frýdlant nad Ostravicí, IČ 07798831, za podmínek v něm sjednaných.  

25. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o  nájmu prostoru sloužícího podnikání (ev. u MěÚ pod              
č. 154/2016, uzavřené dne 16. 6. 2016) mezi městem Šenov a nájemcem NEURO 
FOCUS s.r.o., Ostrava, IČ 29446708, za podmínek v něm sjednaných. 

26. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o  nájmu prostoru sloužícího podnikání (ev. u MěÚ pod              
č. 273/2016, uzavřené dne 26. 10. 2016) mezi městem Šenov a nájemcem Česká 
spořitelna,  a. s., Praha 4, IČ 45244782, za podmínek v něm sjednaných; 

27. uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě (ev. u MěÚ pod č. 26/2002, uzavřené dne            
29. 3. 2002) mezi městem Šenov a nájemcem Česká pošta, s. p., Praha 1,                    
IČ 47114983, za podmínek v něm sjednaných. 

28. uzavření smlouvy o nájmu bytu mezi městem Šenov a XXXXXXXXXX, na nájem 
bytu č. 6 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. 1. 2021, za podmínek v ní sjednaných. 

29. vyřazení a likvidaci předmětů evidovaných jako ztráty a nálezy, dle návrhu likvidační 
komise města ze dne 2. 12. 2020, předaných správním odborem do majetku města,         
u kterých uplynula lhůta pro jejich uložení. 

30. žádost o souhlas s užíváním části pozemku p. č. 4095/1, k. ú. Šenov u Ostravy, pro 
účely příjezdu k pozemku p. č. 4078/5, k. ú. Šenov u Ostravy, podanou společností 
Xenium Europe s.r.o., zastupující vlastníky pozemku p. č. 4078/5, k. ú. Šenov              
u Ostravy. 

31. Smlouvu o užívání části pozemku p. č. 4095/1, k. ú. Šenov u Ostravy, pro zajištění 
přístupu a příjezdu k pozemku p. č. 4078/5, k. ú. Šenov u Ostravy, uzavřenou mezi 
městem Šenov a vlastníky pozemku p. č. 4078/5, k. ú. Šenov u Ostravy. 

32. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku p. č. 
5241/5, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu zemního kabelového vedení NN k pozemku 

p. č. 5245/1, 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 
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každý další započatý 1 m2. 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. 

33. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku p. č. 
2925/4, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu zemního kabelového vedení NN k pozemku 

p. č. 2886/13, 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 1 m2. 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. 

34. po projednání Provozní řád „Sběrný dvůr města Šenov“, s účinností od 1. 1. 2021. 
35. Ceník pro „Sběrný dvůr města Šenov“ dle přílohy č. 1, s účinností od 1. 2. 2021. 
36. rozpočtové opatření č. 37/2020 dle předloženého návrhu Rozpočtová opatření r. 2020. 
37. Dodatek č. 15 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě uzavřené 

dle ust. § 19c zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších 
předpisů, k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území města Šenov. 

38. plán práce komise bezpečnosti pro rok 2021. 
39. plán práce komise dopravní na I. pololetí 2021. 
40. Dodatek č. 8 k Dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků kanalizací 

provozně souvisejících č. 251/DPS/OS/K/2015 mezi městem Šenov, IČ: 00297291       
a SmVak Ostrava a.s., IČ: 45193665, kterým je stanovena cena na rok 2021 za 
odvedené odpadní vody (vody převzaté) pro kanalizaci pro veřejnou potřebu Alejský 
dvůr – kanalizační stoky a kanalizaci Šenov – Sever ve výši 19,64 Kč/m3 + DPH 

v zákonné výši. 
41. Dodatek č. 10 k Dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků kanalizací 

provozně souvisejících č. 68/DPS/OS/K/2014 mezi městem Šenov, IČ: 00297291         
a SmVaK Ostrava a.s., IČ: 45193665, kterým je stanovena cena na rok 2021 za 
odvedené odpadní vody (vody převzaté) pro kanalizaci pro veřejnou potřebu Šenov – 

JIH ve výši 15,24 Kč/m3 + DPH v zákonné výši. 
 

c) odvolává 

1. inventarizační komisi příspěvkové organizace Knihovna & Šenovské muzeum 
jmenovanou dne 24.11.2020 a jmenuje inventarizační komisi novou dle předloženého 
návrhu. 
 

 

d) rozhodla 

1. o uzavření Dodatku č. 1 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 celkovou cenu díla 1 066 710,00 Kč bez DPH (1 290 719,10 Kč                
s DPH). 

 

e) vyslovuje 

1. souhlas s přijetím finančního daru ve výši 3 000 Kč od S&N elektrozámečnictví s.r.o., 
Provaznická 192, Šenov pro příspěvkovou organizací Základní škola Šenov. 
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f) souhlasí 
1. s úhradou nájemného Základní škola Šenov, příspěvková organizace za využívání 

velkého hřiště s umělým povrchem Sportovním klubem Šenov, z. s. dle navržených 
podmínek s úpravou (neomluvená absence dle rezervačního systému bude hrazena 
Sportovním klubem, z. s.).  

 

 

g) ukládá 

55/1 přípravu smlouvy mezi městem Šenov a Základní školou Šenov, příspěvkovou 
organizací dle navržených podmínek s úpravou.  

            zodp.: správní odbor       termín: 19. 1. 2021 

 

 

 

Šenov 16. 12. 2020 

Zapsala: Ing. Blažena Preinová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Holuša      Ing. Jan Blažek 

místostarosta       starosta   

                                                                       


