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___________________________________________________________________________ 

 

Souhrn výsledků 

57. schůze rady města konané dne 9. 2. 2021 
 

Rada města: 

a) bere na vědomí 
1. kontrolu plnění úkolů uložených RMě. 
2. vyhodnocení strategie rozvoje města. 
3. přípravu zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 2. 2021. 
4. dohodu o ukončení nájmu bytu č. 1, v 1. 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 p. XXXXXXXXXX, zástupcem p. XXXXXXXX, ke dni 28. 2. 2021, za podmínek 
v ní sjednaných. 

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 20. jednání komise dopravní, konané dne 18. 1. 2021. 
7. zápis z 10. jednání komise bezpečnosti, konané dne 3. 2. 2021. 
8. Zápis č. 1/2021 likvidační komise města Šenov ze dne 2. 2. 2021. 

9. zprávu a závěr kontroly použití poskytnutých dotací za rok 2020. 
10. návrh plánovací smlouvy ke stavbě dopravní a technické infrastruktury v lokalitě     

„Nad Kaplí“ předložený investorem – žadatelem SINTRO Invest s.r.o.,  IČ: 242131314, 
sídlo Na Poříčí 1188, 738 01 Frýdek-Místek. 
 

b) schvaluje 
1. program schůze rady města. 
2. aktualizovanou Organizační strukturu města Šenov k 1. 3. 2021 – Přílohu č. 3 

k Organizačnímu řádu Městského úřadu Šenov. 
3. Výroční zprávu za rok 2020 zpracovanou podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.,                         

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
4. 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. 

5. rozpočtové opatření č. 1/2021 dle předloženého návrhu. 
6. vyřazení a likvidaci majetku města Šenov dle návrhu likvidační komise města ze dne      

2. 2. 2021. 

7. uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 137/2020 ze dne 20. 4. 2020 na realizaci stavby 
„Chodník ul. Petřvaldská“, se společností Profiza s.r.o. 
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c) vyjadřuje 

1. nesouhlas s návrhem České pošty, s. p., na zrušení sobotního provozu České pošty, s. p., 
pobočka Šenov. 

2. souhlas obce správního obvodu ORP Ostrava (město Šenov) se zapojením do projektu 
„Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III“. 

3. souhlas zřizovatele MŠ, ZŠ a ZUŠ se sídlem v Šenově na území správního obvodu ORP 
Ostrava se spoluprací při přípravě a realizaci projektu „Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání ORP Ostrava III“. 

 

d) trvá 

1. na zachování sobotního provozu šenovské pobočky České pošty, dle možností České 
pošty, s. p. 

 

e) souhlasí 
1. se zařazením manželů XXXXXXXXX do pořadníku žadatelů o umístění do DPS. 
2. s aktuálním umístěním kamerových bodů MP Šenov dle předloženého seznamu. 
3. se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku města p. č. 64/2  o výměře 1,5 m2 za 

účelem výdeje a příjmu zásilek pro občany. 
 

f) rozhodla 

1. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov ve výši 8 000 Kč žadateli Centrum pro 
zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s., Bieblova 3, 702 00 Ostrava, na 
úhradu mzdových nákladů a o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šenov          
a žadatelem.  

2. udělit výjimku z vnitřní směrnice č. 1/2019 dle Čl. 4, bodu 3., pro zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu „Projekční práce a výkon autorského dozoru u stavby 
Cyklolávka přes I/11 v Šenově“ z důvodu, že i přes opakovaně zveřejněnou výzvu pro 
podání nabídky, v souladu s Čl. 3 vnitřní směrnice, nepodal žádný uchazeč nabídku. 

3. o stanovení nájemného provozovny kadeřnictví Lipová 891, Šenov ve výši 0,00 Kč na 
dobu od 1. 1. 2021 po dobu trvání platnosti nařízení vlády 1376/2020. 

 

g) revokuje 

1. usnesení č. 55/b/27 z 55. schůze rady města dne 15. 12. 2020. 
 

h) postupuje ZMě 

1. ke schválení vyhodnocení strategie rozvoje města. 
 

 

i) pověřuje 

1. starostu k podpisu dodatku č. 1 k SoD č. 137/2020 ze dne 20. 4. 2020 „Chodník, ul. 
Petřvaldská“, se společností Profiza s.r.o. 

 

j) doporučuje ZMě 

1. schválit rozpočtové opatření č. 2/2021 dle předloženého návrhu. 
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2. ke schválení záměr koupě pozemku p. č. 46, části pozemku p. č. 49, části pozemku            
p. č. 50/2, části pozemku p. č. 3391, o celkové výměře cca 842 m2, vše nacházející se 
v k. ú. Šenov u Ostravy dle zakreslení ve snímku z KN, ve vlastnictví společnosti 
GAWLICZEK s. r. o., Hlavní 12, 739 34 Šenov, IČ 26866765, do majetku města za 
kupní cenu 800 000 Kč a uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi městem 
Šenov a společností GAWLICZEK s. r. o., Hlavní 12, 739 34 Šenov, IČ 26866765, za 

podmínek v ní sjednaných. 
3. rozhodnout o uzavření Plánovací smlouvy ke stavbě dopravní a technické infrastruktury 

v lokalitě „Nad Kaplí“ předložený investorem – žadatelem SINTRO Invest s.r.o.,           
IČ: 242131314, sídlo Na Poříčí 1188, 738 01 Frýdek-Místek. 

 

 

Šenov 10. 2. 2021 

Zapsala: Ing. Blažena Preinová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Holuša      Ing. Jan Blažek 

místostarosta       starosta   

                                                                       


