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___________________________________________________________________________ 

 

Souhrn výsledků 

56. schůze rady města konané dne 19. 1.2021 
 

Rada města: 

a) bere na vědomí 
1. zprávu o činnosti Senior klub Šenov.  
2. zprávu o činnosti Komise pro projednávání přestupků za rok 2020.   
3. zápis č. 18 z jednání komise rozvoje města a ŽP dne 23. 11. 2020.   
4. konečnou výši poskytnutých prostředků ze státního rozpočtu pro oblast školství v roce 2020: 

Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040, p. o. ve výši                   55 561 084 Kč 

Základní umělecká škola Viléma Wünsche, Šenov, Zámecká 2 ve výši   5 853 000 Kč 

Mateřská škola Šenov, p. o. ve výši                                                         13 056 334 Kč. 
5. protokol z jednání komise pro hodnocení nabídek na akci Projekční práce a výkon 

autorského dozoru u stavby „Cyklolávka přes I/11 v Šenově“.   
6. zápis z 19. jednání komise dopravní dne 4. 12. 2020.              

 

 

b) schvaluje 
1. program schůze rady města. 
2. kontrolu plnění úkolů uložených radou města - splněn úkol: 55/1. 

3. plán práce komise rozvoje města a ŽP na 1. pololetí 2021. 
4. uzavření Smlouvy o užívání sportovního zařízení Základní školy Šenov (velké a malé 

hřiště s umělým povrchem) a úhradách za užívání, uzavřené mezi městem Šenov                
a Základní školou Šenov, příspěvkovou organizací, za podmínek v ní sjednaných. 

5. Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění 
na účetní období 2021. 

6. zvýšení nájemného u nájemních vztahů, uzavřených na základě nájemních smluv 
opatřených inflační doložkou, o průměrnou roční míru inflace v roce 2020 ve výši 3,2 %. 

7. Dodatek č. 9 ke Smlouvě o využívání systému nakládání s komunálním odpadem na 
území města Šenov a cenu na rok 2021 dle předloženého návrhu. 

8. uzavření Dodatku č. 01 ke Smlouvě o zajišťování servisních služeb (konfigurační 
práce spojené s ovládáním řídicího systému veřejného osvětlení TELENSA Planet) ze 
dne 29.09.2020 se zhotovitelem ENIS Solutions s.r.o., IČ: 05274524, sídlo: Česká 
3195/47, 700 30 Ostrava – Zábřeh. 

9. poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov ve výši 4 000 Kč žadateli SANTÉ – 

centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb, příspěvková organizace, 
Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí na rok 2021 a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Šenov a žadatelem. 
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c) rozhodla 

1. o snížení příspěvku na provoz MěPOS, příspěvková organizace v roce 2020 ve výši 
3 648 400 Kč a jeho převodu do fondu investic. 

2. o vyloučení účastníka Uniwaste Eco s.r.o., se sídlem Vratimovská 624/11, Kunčičky, 

718 00 Ostrava, IČ 02790408 z veřejné zakázky „Svoz a likvidace odpadu pro město 
Šenov – sběrný dvůr – pro část I a část II. 

3. o zrušení zadávacího řízení „Svoz a likvidace odpadu pro město Šenov – sběrný dvůr 
– část I a část II. 

4. uzavřít Darovací smlouvu na použitý osobní detektor SEWERIN řady EX-TEC PM4 

včetně flexibilní sondy a síťového adaptéru v počtu 1 kus s dárcem - firma GasNet 

Služby, s.r.o. se sídlem: Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČ 279 35 311. 

 

d) odvolává 

1. z funkce člena Ústřední inventarizační komise města p. Janu Mrlinovou. 
 

 

e) jmenuje 

1. na uvolněné místo člena Ústřední inventarizační komise města Ing. Tomáše Holušu. 
 

 

f) ruší 
1. konání akce Ples města Šenov 2021.  

 

 

g) odkládá 

1. materiál: Plánovací smlouva ke stavbě dopravní a technické infrastruktury v lokalitě 
„Nad Kaplí“ k projednání na příští schůzi rady města. 

 

h) postupuje ZMě 

1. na vědomí zprávu o činnosti komise pro projednávání přestupků za rok 2020.                    
 

 

Šenov 20. 1. 2021 

Zapsala: Ing. Blažena Preinová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Holuša      Ing. Jan Blažek 

místostarosta       starosta   

                                                                       


