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___________________________________________________________________________ 

Souhrn výsledků 

58. schůze rady města konané dne 2. 3. 2021 
 

Rada města: 
 

a) bere na vědomí 
1. kontrolu plnění úkolů uložených RMě. 
2. zápis z 19. jednání komise rozvoje města a ŽP konaného dne 27. 1. 2021. 
3. protokol z následné veřejnosprávní kontroly za rok 2019 a průběžné veřejnosprávní 

kontroly za 1. pololetí 2020 u příspěvkové organizace Knihovna & Šenovské muzeum 
a informace z provedené inventarizace majetku a závazků za rok 2020. 
 

 

b) schvaluje 
1. program schůze rady města. 
2. odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2021 ve výši: 

Mateřská škola Šenov, příspěvková organizace                                       465.942,00 Kč 

Základní škola Šenov, příspěvková organizace                                    2.237.255,00 Kč 

Základní umělecká škola Viléma Wünsche, příspěvková organizace     172.726,00 Kč 

MěPOS, příspěvková organizace                                                          1.618.757,85 Kč. 
3. krytí příspěvku na stravování zaměstnanců města Šenov s účinností od 1. 2. 2021 

v tomto rozsahu: 

stravenkový paušál                           75,00 Kč 

příspěvek zaměstnavatele                 42,00 Kč 

příspěvek ze sociálního fondu          33,00 Kč. 
4. Zásady pro použití prostředků Sociálního fondu zaměstnanců města Šenov, zařazených 

do Městského úřadu Šenov a MěP Šenov. 
5. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 200/2020 na veřejnou zakázku podlimitní „Venkovní 

sportoviště ZŠ Šenov-Podlesí“ mezi městem Šenov, IČ 00297291 a společností sport 
cité + s.r.o., IČ 04929845. 

6. rozpočtová opatření č. 3 – 4/2021 dle předloženého návrhu. 
7. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemků parc. č. 1124 

a 1122/2, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu plynovodní přípojky k pozemku parc. č. 
1122/1, k. ú.  Šenov u Ostravy, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o.,                                   
IČ 27295567, v tomto ojedinělém případě za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč na 
ploše stavby včetně ochranného pásma vymezené geometrickým plánem pro vyznačení 
věcného břemene do 15 m2. Geometrický plán bude vypracován po realizaci stavby. 

8. umístění stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č.4544, 
k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu vodovodní přípojky k pozemku parc. č. 4619/1, k. ú. 
Šenov u Ostravy, ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 4619/1(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  
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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. 

9. umístění stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 
5202/1, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu sjezdu, vodovodní a kanalizační přípojky 
k pozemku parc. č. 5273, k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch vlastníka pozemku parc. 
č. 5273 (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 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. 4147, 

k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu sjezdu a vodovodní přípojky k pozemkům parc. č. 
4847 a 4848, k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch vlastníka pozemků parc. č. 4847 a 4848 
(XXXXXXX) 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. umístění stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 4544, 

k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu sjezdu, kanalizační a vodovodní přípojky k pozemku 

parc. č. 4619/2, k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 4619/2 
(XXXXXXX)  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. umístění stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 4174, 
k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu sjezdu k pozemku parc. č. 4835/1, k. ú. Šenov u 
Ostravy, ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 4835/1 (XXXXXXXXXXXXXXXX) 

za jednorázovou náhradu ve výši 3 000 Kč za plochu stavby 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. 

13. předloženou zadávací dokumentaci s úpravami pro zadání podlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce pro výběr zhotovitele stavby „Cyklolávka přes I/11 v Šenově“, 
zadávané formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

14. smlouvu o výpůjčce části pozemku p. č. 64/2, k. ú. Šenov u Ostravy, o výměře 1,5 m2 

pro umístění výdejního boxu za účelem výdaje a příjmu zásilek pro občany. 
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c) souhlasí 
1. s přijetím darů ve výši 7 410 Kč od rodičů žáků Základní školy Šenov, Radniční náměstí 

1040, příspěvkové organizace, které vznikly z nevrácených přeplatků za návštěvu 
školní družiny v období uzavření školy od 15.10.2020.  

2. s připojením k vysokorychlostnímu internetu firmou Šumbark net a s rozvedením 
kabeláže v historické budově v lištách. 

 

 

d) rozhodla 

1. o stanovení nájemného provozovny kadeřnictví Lipová 891, Šenov ve výši 0,00 Kč na 
dobu od 19. 1. 2021 po dobu trvání zákazu vykonávat činnost v provozovně pro 
veřejnost z důvodu opatření proti šíření COVID-19. 

 

  

e) odvolává 

1. z funkce člena likvidační komise pro vyřazování majetku na rok 2021 p. Janu 
Mrlinovou. 

 

 

f) jmenuje 

1. Ing. Soňu Frýdeckou do funkce člena likvidační komise pro vyřazování majetku na rok 
2021. 

 

 

g) ukládá 

58/1 provádět čtvrtletně kontrolu vedení účetnictví Knihovny & Šenovského muzea, 
příspěvkové organizace. 

 zodp.: finanční odbor a úsek právní a kontrolní   termín: průběžně 

 

58/2 aktualizovat směrnice a předložit je na vědomí při první následující veřejnosprávní 
kontrole. 

 zodp.: Knihovna & Šenovské muzeum, příspěvková organizace 

 

Šenov 3. 3. 2021 

Zapsala: Ing. Blažena Preinová 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Holuša      Ing. Jan Blažek 

místostarosta       starosta   

                                                                       


