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___________________________________________________________________________ 

Souhrn výsledků 

59. schůze rady města konané dne 6. 4. 2021 
 

Rada města: 

a) bere na vědomí 
1. zprávu o činnosti a hospodaření MěPOS, příspěvkové organizace za rok 2020. 

2. přípravu zasedání zastupitelstva města konaného dne 20. 4. 2021. 

3. zápis z 20. jednání komise rozvoje města a ŽP konaného dne 1. 3. 2021. 

4. zápis z 19. jednání komise kulturní konaného dne 16. 3. 2021. 

5. zápis z 14. jednání komise sociální a volnočasové konaného dne 23. 3. 2021. 

6. plnění limitu mzdových prostředků příspěvkových organizací města za rok 2020. 
7. stavy peněžních fondů příspěvkových organizací k 31.12.2020. 

8. Zápis č. 2/2021 likvidační komise města Šenov ze dne 29. 3. 2021. 

9. žádost podanou Ing. Soňou Bauerovou, Dřevjanka pizza s.r.o., ve věci umístění 
reklamní šipky k provozovně. 

10. žádost p. R. Šamu o pronájem části stěny zastávky MHD na ul. Frýdecká na pozemku 
p. č. 4102/5, k. ú. Šenov u Ostravy, pro umístění reklamního poutače. 

11. předloženou dokumentaci záměru „ČOV Havířov – výstavba nízkoteplotní sušárny           
a pyrolýzní jednotky“, zpracovanou dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.,                         
o posuzování vlivů na životní prostředí. 

12. zápis z 21. jednání komise dopravní konaného dne 8. 3. 2021. 

 

 

b) odkládá  

1. na příští schůzi rady města projednání bodu - účetní závěrka za rok 2020 a závěrečný 

účet města za rok 2020. 
2. na příští schůzi rady města projednání bodu - zpráva ústřední inventarizační komise 

města. 

 

c) schvaluje 
1. program schůze rady města. 
2. kontrolu plnění úkolů uložených RMě: trvá úkol: 58/1, 58/2. 

3. rozpočtová opatření č. 5 – 6/2021 dle předloženého návrhu. 
4. účetní závěrku příspěvkové organizace MěPOS, příspěvková organizace, Zámecká 27, 

739 34 Šenov, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2020. 
5. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040, 

příspěvková organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2020. 
6. účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Šenov, příspěvková organizace, 

sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2020. 

7. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní umělecká škola Viléma Wünsche, 

Šenov, příspěvková organizace, Zámecká 2, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2020. 
 

MĚSTO ŠENOV 
Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov 
okres Ostrava-město 
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8. účetní závěrku příspěvkové organizace Knihovna & Šenovské muzeum, příspěvková 
organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2020. 

9. výši zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací za rok 2020, a to: 
Mateřská škola Šenov                                              44 320,11 Kč 

Základní škola Šenov                                                       - 

Základní umělecká škola Viléma Wünsche              55 732,50 Kč 

Knihovna & Šenovské muzeum                            131 487,18 Kč 

MěPOS                                                                  296 783,28 Kč. 
10. rozdělení zlepšených výsledků hospodaření příspěvkových organizací města za rok 

2020 do peněžních fondů příspěvkových organizací dle předloženého návrhu 
zřizovatele. 

11. limity mzdových prostředků na rok 2021 pro příspěvkové organizace dle předloženého 
návrhu. 

12. uzavření darovací smlouvy č. 3/2021 mezi dárcem firmou Liberty Ostrava a.s. se sídlem 
Vratimovská č. p. 689, Kunčice, PSČ 719 00, IČ: 45193258, jakožto dárcem na straně 
jedné a městem Šenov, jakožto obdarovaným na straně druhé, jejímž předmětem je 
finanční dar ve výši 150 000 Kč a pověřuje starostu města Šenov k jejímu podepsání. 

13. Vnitřní směrnici č. 1/2021 Pravidla o závazném potupu pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu. 

14. Vnitřní směrnici č. 2/2021 Pravidla upravující postup při přijímání, evidenci a dalším 
nakládání s nálezy. 

15. prodejní cenu knihy „Krajina regionu Slezská brána“ ve výši 120 Kč. 
16. uzavření smlouvy o nájmu bytu mezi městem Šenov a XXXXXXXXXXX na nájem 

bytu č. 1 v DPS 1 v Šenově, ul. Za Pomníkem 13, 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, 
s účinností od 1. 5. 2021, za podmínek v ní sjednaných. 

17. poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Šenov žadateli Linka bezpečí, z. s., Ústavní 
95, 181 02 Praha 8 ve výši 3 000 Kč na provoz Linky bezpečí a uzavření darovací 
smlouvy mezi městem a žadatelem. 

18. poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov ve výši 2 000 Kč žadateli Žebřík, o.p.s., 
Rolnická 101/22, 709 00 Ostrava – Nová Ves na rok 2021 a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Šenov a žadatelem. 

19. vyřazení a likvidaci majetku města Šenov dle návrhu likvidační komise města ze dne 
29. 3. 2021. 

20. bezúplatný převod majetku dle Smlouvy o bezúplatném převodu mezi ČR – HZS MSK 

(jako převodcem) a městem Šenov (jako nabyvatelem) k zabezpečení požární ochrany 
a integrovaného záchranného systému na území města Šenov. 

21. umístění stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 4544, 

k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu elektro přípojka pro zamýšlenou stavbu RD 

k pozemku parc. č. 4563/16, k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch vlastníka pozemku parc. 
č. 4563/16 (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 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. 
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22. umístění stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 
4431/1, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu sjezdu k pozemku parc. č. 4446/21, k. ú. 
Šenov u Ostravy, ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 4446/21 (XXXXXXXXXXX) 

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. 

23. umístění stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 
2922/1, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu vodovodní přípojky k pozemku parc. č. 
2886/97, k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 2886/97            

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. 

24. umístění stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 4174, 

4250, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu sjezdu, vodovodní přípojky a kanalizační 
přípojky k pozemku parc. č. 4244/10, k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch vlastníka 
pozemku parc. č. 4244/10 (XXXXXXXX) 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. 
25. umístění stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 4174, 

k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu kanalizační přípojka k pozemku parc. č. 4330/3, k. ú. 
Šenov u Ostravy, ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 4330/3 (Společenství 
vlastníků jednotek) 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 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. 

26. dohodu o ukončení nájmu bytu č. 3 v 2. 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 XXXXXXXXXX, ke dni                   

30. 4. 2021, za podmínek v ní sjednaných. 
27. zrušení břemene vedení vodovodní přípojky a umístění sjezdu, oprávnění pro parcelu   

č. 2089/2 a povinnost k parcele č. 1607, vše v katastrálním území Šenov u Ostravy, 
zapsáno v katastru nemovitostí pod číslem jednacím V-13444/2010-807. 

28. ceník pronájmu sportovišť v Šenově pro sezónu 2021 dle předloženého návrhu. 
29. umístění stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 2181, 

k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu kanalizační přípojka, vodovodní přípojka, sjezd 

k pozemku parc. č. 2185/2, k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch vlastníka pozemku parc. 
č. 2185/2 (XXXXXXX) za jednorázovou náhradu ve výši 3 000 Kč za plochu stavby 
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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. 
 

d) uděluje 

1. souhlas MěPOS, příspěvkové organizaci, k použití rezervního fondu na posílení fondu 
investic.   

 

e) stanoví 
1. výsledky hospodaření na rok 2021 příspěvkovým organizacím ve výši 0 Kč dle 

předloženého návrhu.  
 

  

f) rozhodla 

1. o rozdělení dotací z rozpočtu města pro rok 2021 v rámci vyhlášeného dotačního 
programu „Podpora a rozvoj aktivit spolků ve městě Šenov na rok 2021“ dle 
předloženého upraveného návrhu a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí 
dotace s jednotlivými žadateli dle předloženého návrhu. 

2. pověřit finanční odbor uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace 
s jednotlivými žadateli v rámci vyhlášeného dotačního programu „Podpora a rozvoj 
aktivit spolků ve městě Šenov na rok 2021“. 

3. o přijetí účelové dotace ve výši 184 000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2021           
a o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi 
Moravskoslezským krajem a městem Šenov. 

4. o uzavření dodatku č. 1 Smlouvy 375/2019 Svoz a likvidace komunálního odpadu pro 
město Šenov – část 1 a dodatku č. 1 Smlouvy 376/2019 Svoz a likvidace komunálního 
odpadu pro město Šenov – část 2 mezi městem Šenov a společností OZO Ostrava s.r.o., 
IČ: 62300920, Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava. 
 

 

g) vydává 

1. vyjádření k dokumentaci záměru „ČOV Havířov – výstavba nízkoteplotní sušárny            
a pyrolýzní jednotky“ s doporučením řešit využit sušiny jinou technologií (teplárny, 
spalovny apod.) a zvážit umístění nízkoteplotní sušárny a pyrolýzní jednotky v jiné 
lokalitě (např. brownfieldy OKD). 

 

 

h) jmenuje 

1. komisi pro hodnocení nabídek u VZ na stavební práce Cyklolávka přes I/11 v Šenově: 

Členy: Ing. Tomáš Holuša, Ing. Renáta Revendová, Tomáš Král, Mgr. Alžběta 
Hrachovinová, Ing. Pavel Knop-Kostka, Mgr. Josef Alexander Matera, Ing. Martin 

Tesař 
Náhradníky: Mgr. Miroslav Bolek, Ing. Věra Třísková, Ing. arch. Arnošt Hradil 
 

i) postupuje ZMě 

1. zprávu o činnosti a hospodaření MěPOS, příspěvkové organizace za rok 2020. 
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j) doporučuje ZMě 

1. schválit rozpočtové opatření č. 7/2021. 
2. poskytnout dotaci Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Šenově na 

zakoupení elektrických statických varhan ve výši 80 000 Kč. 
3. schválit návratnou finanční výpomoc ZŠ Šenov na předfinancování projektu „Odborná 

učebna přírodních věd ZŠ Šenov“ ve výši 2 821 000 Kč. 
 

k) ukládá 

59/1 zveřejnit záměr pronájmu části pozemku p. č. 70/1, k. ú. Šenov u Ostravy, na úřední 
desce městského úřadu a připravit ke schválení návrh nájemní smlouvy. 

 zodp.: odboru investic, MH a dopravy – úseku MH a bezpečnosti města 

 termín: bezodkladně 

59/2 zveřejnit záměr pronájmu části stěny zastávky MHD na pozemku p. č. 4102/5, k. ú. 
Šenov u Ostravy, na úřední desce městského úřadu a připravit ke schválení návrh 
nájemní smlouvy. 

 zodp.: odboru investic, MH a dopravy – úseku MH a bezpečnosti města 

 termín: bezodkladně 

 

 

Šenov 7. 4. 2021 

Zapsala: Ing. Blažena Preinová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Holuša      Ing. Jan Blažek 

místostarosta       starosta   

                                                                       


