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___________________________________________________________________________ 

Souhrn výsledků 

61. schůze rady města konané dne 4. 5. 2021 
 

Rada města: 

a) bere na vědomí 
1. zápis z 21. jednání komise rozvoje města a životního prostředí, konaného dne 7. 4. 2021. 

2. zápis z 15. jednání komise sociální a volnočasové, konaného dne 13. 4. 2021. 
3. zápis z 16. jednání komise sociální a volnočasové, konaného dne 27. 4. 2021. 

 

b) schvaluje 
1. program schůze rady města.  
2. kontrolu plnění úkolů uložených RMě: splněny úkoly 58/1, 58/2, 59/1, 59/2. 

3. smlouvu o nájmu části pozemku p. č. 70/1, k. ú. Šenov u Ostravy, pro umístění 
směrové šipky společnosti Dřevjanka pizza s.r.o. na dobu od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2024, 
s výší nájmu 1 000 Kč/1m2/rok + platná DPH. 

4. smlouvu o nájmu části stěny zastávky MHD na pozemku p. č. 4102/5, k. ú. Šenov               
u Ostravy, pro umístění reklamního poutače společnosti PNEUSERVIS RS CZECH, 
s.r.o., na dobu od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2025, s výší nájmu 3 600 Kč/1 m2/rok + platná 
DPH. 

5. umístění stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 
2159, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu Elektro přípojka k pozemku parc. č. 2253/3, 

2253/6, k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 2253/3, 2253/6 

(ČEZ Distribuce) 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 zajistí po realizaci stavby žadatel. 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. 

6. umístění stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 903, k. 

ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu Elektro přípojka k pozemku parc. č. 896/2, k. ú. Šenov u 
Ostravy, ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 896/2 (ČEZ Distribuce) 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 zajistí po 
realizaci stavby žadatel. 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. 

7. umístění stavby a zřízení služebnosti na části pozemku parc. č. 362, k. ú. Šenov                  
u Ostravy, pro stavbu kanalizační přípojky k pozemku parc. č. 838/4, k. ú. Šenov                

u Ostravy, ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 838/4 (XXXXXXXXXXXXX) 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. 

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

k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu elektro přípojky k pozemku parc. č. 4178, k. ú. Šenov 
u Ostravy, ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 4178 (ČEZ Distribuce ) 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. 

9. žádost územního ředitele HZS MSK plk. Ing. Ivo Pietera ze dne 19. 4. 2021                 

o poskytnutí daru ve výši 19 304,93 Kč vč. DPH na pořízení dílenských skříní. 
10. uzavření dodatku k SoD „Tlaková splašková kanalizace ul. Na Šutrovině“, o snížení 

ceny realizace stavby se společností STASPO spol. s r.o. 

11. uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene                   
č. OV/02/d/2020/Ha s Moravskoslezským krajem, zastoupeným Správou silnic 
Moravskoslezského kraje. 

12. Smlouvu o přepravě uzavřenou mezi městem Šenov, Radniční náměstí 300, 739 34      
a Beátou Philipp, IČ 74638823,  Údolní 375/21, 747 17 Darkovice. 

13. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sběru a likvidaci odpadu – upotřebené jedlé oleje a tuky 
z domácností uzavřený mezi společností TRAFIN OIL, a.s., IČ 27789080, se sídlem 
Kopeční 1009/12, 710 00 Slezská Ostrava a městem Šenov. 

14. aktualizovaný Digitální povodňový plán města Šenov na období do 31. 12. 2026. 
15. umístění stavby a zřízení služebnosti na části pozemku parc. č.3392/4, k. ú. Šenov       

u Ostravy, pro stavbu sjezdu, kanalizační přípojky k pozemku parc. č. 3423/2, k. ú. 
Šenov u Ostravy, ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 3423/2 (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. 

16. umístění stavby a zřízení služebnosti na části pozemku parc. č. 4614/11, 4614/10, 

4614/9, 4614/8, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu Kanalizační přípojky, vodovodní 
přípojky, a sjezdu k pozemku parc. č. 4627/1, k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch 
vlastníka pozemku parc. č. 4627/1 (XXXXXXXXXX) 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. 

17. umístění stavby a zřízení služebnosti na části pozemku parc. č. 1816/21,1816/22, 
1761/1, 1761/2, 1727, 1719/4., k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu „Výměna 
vodovodního řádu“, která bude provedena výměnou nevyhovujícího stávajícího 
vodovodního řádu bezvýkopovou technologii za jednorázovou náhradu ve výši 10 000 Kč 
za plochu stavby včetně ochranného pásma vymezenou geometrickým plánem pro 
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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. 

18. rozpočtové opatření č. 8/2021 dle předloženého návrhu. 
 

c) rozhodla 

1. o neposkytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2021 Mysliveckému spolku Ostrava – 

Radvanice, zapsaný spolek, IČ 22846972, na podporu akce „Navrácení koroptví do 
přírody“. 

2. o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2021 pobočnému spolku PIONÝR, z. s. – 

Pionýrská skupina Šenov na podporu činnosti – „Příměstské tábory v Šenově v roce 

2021“ ve výši  500 Kč na dítě s trvalým pobytem v Šenově, maximálně částku  10 000 Kč  
a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s tímto žadatelem.  

3. pověřit finanční odbor uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se 
spolkem PIONÝR, z. s. – Pionýrská skupina Šenov na podporu činnosti – „Příměstské  
tábory v Šenově v roce 2021“ ve výši  500 Kč na dítě s trvalým pobytem v Šenově, 
maximálně částku 10 000 Kč.  

4. že podané námitky společnosti M – SILNICE a.s., IČ 42196868 ze dne 28. 4. 2021 
proti rozhodnutí o výběru dodavatele v zadávacím řízení k veřejné zakázce 
„Cyklolávka přes I/11 v Šenově“ jako nedůvodné odmítá, a proto své rozhodnutí ze 
dne 12. 4. 2021 o výběru dodavatele ponechává i nadále v platnosti. 

 

d) pověřuje 

1. PhDr. Jiřinu Pavlíkovou k zpracování a oceňování muzejních materiálů a darů pro 
muzeum města Šenov.  

2. starostu k podpisu dodatku k SoD „Tlaková splašková kanalizace ul. Na Šutrovině“,     
o snížení ceny realizace stavby se společností STASPO spol. s r.o. 

 

e) vrací  
1. k dopracování Vnitřní směrnici č. 3 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. 

 

 

f) nesouhlasí 
1. s umístěním vodovodního řadu do pozemků ve vlastnictví města Šenov p. č. 192/7, 

198/4, 200, 201 a 307/1 v k. ú. Šenov u Ostravy. 
 

g) odvolává 

1. z funkce zapisovatele komise dopravní p. Marianu Musialovou. 
 

 

h) jmenuje 

1. Ing. Věru Třískovou do funkce zapisovatele komise dopravní. 
 

 

i) postupuje ZMě 

1. ke schválení na nejbližším zasedání ZMě Darovací smlouvu č. OV/111/j/2021/Ha, 
uzavíranou mezi Moravskoslezským krajem a městem Šenov na darování pozemků 
v rámci stavby „Oprava chodníku ul. Těšínská – směr Havířov“. 
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j) doporučuje ZMě 

1. schválit uzavření Darovací smlouvy č. OV/111/j/2021/Ha s Moravskoslezským 
krajem, zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje. 

 

 

k) ukládá 

61/1 připravit návrh darovací smlouvy mezi městem Šenov a HZS MSK, Územním 
odborem Karviná, Ostravská 883/8, 733 01 Karviná – Fryštát, zastoupen: plk. Ing. Ivo 

Pieterem, ředitelem územního odboru, jejímž předmětem bude pořízení dílenských 
skříní v celkové částce 19 304,93 Kč vč. DPH. 

 zodp.: finanční odbor        termín: 25. 5. 2021 

 

 

Šenov 5. 5. 2021 

Zapsala: Ing. Blažena Preinová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Holuša      Ing. Jan Blažek 

místostarosta       starosta   

                                                                       


