
1 
 

 

V souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Souhrn výsledků 

62. schůze rady města konané dne 18. 5. 2021 
 

Rada města: 

a) bere na vědomí 
1. Závěrečný účet města Šenov za rok 2020. 
2. výsledek veřejnosprávní kontroly na místě ze dne 22. 4. 2021 příspěvkové organizace 

Knihovna & Šenovské muzeum ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb.,              
o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění s odkazem na § 12 zákona       
č. 255/2012 Sb., o kontrole. 

3. Zápis č. 3/2021 likvidační komise města Šenov ze dne 7. 5. 2021. 

4. zápis z 22. jednání komise dopravní konané dne 15. 4. 2021. 

5. plnění rozpočtu města k 31. 3. 2021. 

6. plnění příjmů ze sdílených daní a daně z nemovitých věcí za měsíce 1 – 4/2021. 

7. Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2021 dle informace Krajského 
úřadu Moravskoslezského kraje, odboru školství, mládeže a sportu. 

8. zápis z 22. jednání komise rozvoje města a ŽP konaného dne 3. 5. 2021. 

 

b) schvaluje 

1. program schůze rady města.  
2. kontrolu plnění úkolů uložených RMě: splněn úkol 61/1.  

3. vyřazení a likvidaci majetku Základní školy Šenov dle návrhu likvidační komise města 
ze dne 7. 5. 2021. 

4. umístění stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 
4544, 4747/10, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu kanalizační přípojky, plynovodní 
přípojky a sjezdu k pozemku parc. č. 4661/4, k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch 
vlastníka pozemku parc. č. 4661/4 ( N & N Construct s.r.o) 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. Nedojde-li 

k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti do 4 let od schválení rady 
města, pozbývá toto usnesení platnosti. 

5. umístění stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 
4544, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu kanalizační přípojky, plynovodní přípojky             
a sjezdu k pozemku parc. č. 4661/5, k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch vlastníka 
pozemku parc. č. 4661/5 (N & N Construct s.r.o ) za jednorázovou náhradu ve výši        
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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. Nedojde-li 

k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti do 4 let od schválení rady 
města, pozbývá toto usnesení platnosti. 

6. odměnu ředitelce příspěvkové organizace Základní škola Šenov za měsíc květen           
a červen 2021 dle upraveného návrhu. 

7. Plán kontrol 2021 úseku právního a kontrolního. 
8. rozpočtová opatření č. 9 – 11/2021 dle předloženého návrhu. 

 

c) souhlasí 
1. s předložením projektových záměrů pro: 

a) Základní škola Šenov, Radniční námětí 1040, příspěvková organizace: 

 Modernizace odborných učeben (fyziky, chemie a IVT). 
 Vytvoření zázemí pro školní poradenské pracoviště. 

 Vybudování zázemí pro školní družiny. 

b) Mateřská škola Šenov, Lipová 861, příspěvková organizace: 

 Šablony 3 pro MŠ Šenov. 

c) Základní umělecká škola Viléma Wünsche, Šenov, Zámecká 2, příspěvková 
organizace: 

 Řešení bezbariérového přístupu, tepelné úspory budovy a rekonstrukce 
střechy. 

 

d) rozhodla 

1. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov na rok 2021 ve výši 10 000 Kč na částečnou 
úhradu nákladů na péči občanů Šenova žadateli Mobilní hospic Ondrášek, o. p. s., 
Gurťjevova 459/114, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ 26850176 a o uzavření 
veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šenov a žadatelem.  

2. o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Cyklolávka přes I/11 v Šenově“ 
s vybraným zhotovitelem, a to společností Metrostav Infrastructure a. s., se sídlem 
Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, IČ: 24204005 za cenu 48 887 103,47 Kč bez DPH 
(59 153 395,20 s DPH). 

 

 

e) pověřuje  

1. starostu k podpisu smlouvy o dílo na realizaci stavby „Cyklolávka přes I/11 v Šenově“ 
s vybraným zhotovitelem, a to společností Metrostav Infrastructure a. s., se sídlem 
Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, IČ: 24204005 za cenu 48 887 103,47 Kč bez DPH 
(59 153 395,20 Kč s DPH). 
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f) postupuje ZMě 

1. Závěrečný účet města za rok 2020 k projednání, doporučuje vyjádřit souhlas 
s celoročním hospodařením s výhradami a přijmout následující opravná opatření: 
Bude provedena oprava účtování: 
 Převodu venkovního sportoviště ZŠ Střed v Šenově evidovaném na účetním dokladu          

č. 5275 jako oprava výnosů minulého roku prostřednictvím účtu 408 a snížení účtu 401. 
 Provedených prací MěPOS, p. o. na technickém zhodnocení „Rekonstrukce WC přízemí, 

I.NP a II. NP Obecní dům“ a „Chodník ul. Těšínská – směr Bartovice“ jako oprava účtu 401 
a aktivace dlouhodobého majetku prostřednictvím účtu 408. 

 Faktur za odpady za prosinec 2020 jako oprava nákladů minulého roku. Zároveň budou 
aktualizovány interní pokyny o povinnosti časově rozlišovat i náklady na svoz odpadů. 

 

 

g) doporučuje ZMě 

1. schválit účetní závěrku města sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2020. 
2. ke schválení koupi pozemku p. č. 56, zast. plocha a nádvoří, o výměře 379 m2                

a pozemku p. č. 57, zahrada, o výměře 827 m2, vše nacházející se v k. ú. Šenov                 
u Ostravy, ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, do majetku města, za 
cenu dle odborného posudku (cena obvyklá) ze dne 14. 5. 2021 a uzavření kupní 
smlouvy, za podmínek v ní sjednaných, po úpravách. 

3. požádat ÚZSVM o bezúplatný, příp. úplatný (do 20 000 Kč) převod pozemku p. č. 
6138, o výměře 2 025 m2 – vodní plocha / zamokřená plocha a pozemku p. č. 6133/1, 
o výměře 188 m2 – trvalý travní porost, které jsou zapsány na LV 60000 pro k. ú. 
Šenov u Ostravy, okres Ostrava – město, obec Šenov u Katastrálního úřadu pro 
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, z vlastnictví Českého státu do 
vlastnictví města Šenov za účelem umístění a následné výstavby cyklostezky v dané 
lokalitě. 

 

 

Šenov 18. 5. 2021 

Zapsala: Ing. Blažena Preinová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Holuša      Ing. Jan Blažek 

místostarosta       starosta   

                                                                       


