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___________________________________________________________________________ 

Souhrn výsledků 

64. schůze rady města konané dne 8. 6. 2021 
 

Rada města: 

a) bere na vědomí 
1. kontrolu plnění úkolů uložených radou města. 
2. zprávu JSDH Šenov. 
3. zprávu Policie ČR, Obv. oddělení Vratimov. 
4. zprávu Městské policie Šenov. 
5. přípravu zasedání zastupitelstva města konaného dne 22. 6. 2021. 
6. zápis z 11. jednání komise bezpečnosti dne 13. 5. 2021. 
7. zápis z 23. jednání komise dopravní dne 17. 5. 2021. 
8. dohodu o ukončení nájmu bytu č. 8 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 panem XXXXXXXX, zástupcem paní XXXXXXXXXX, ke dni 30. 6. 2021, za podmínek v 
ní sjednaných. 

9. návrh dodatku č. 3 ke Smlouvě evidenční číslo 0511/2019/OD ze dne 26. 2. 2019        

o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti území města 
Šenov městskou hromadnou dopravou společností Dopravní podnik Ostrava a. s. 

 

b) schvaluje 

1. program schůze rady města.  
2. rozpočtové opatření č. 15/2021 dle předloženého návrhu. 
3. Dodatek č. 1 Vnitřní směrnice č. 1/2016 – Provádění inventarizace majetku a závazků. 
4. odměny ředitelů příspěvkových organizací za splnění mimořádných a zvlášť 

významných pracovních úkolů dle návrhu po úpravě. 
5. Dodatek č. 2 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. Vnitřní směrnici č. 3 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. 
7. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku p. č. 4948, 

k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu elektro přípojky k pozemku p. č. 4996/2, k. ú. Šenov 
u Ostravy, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 4996/2 (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 1 m2. Ke konečné ceně bude připočteno DPH. 
Geometrický plán bude vypracován po realizaci stavby. 

MĚSTO ŠENOV 
Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov 
okres Ostrava-město 



2 
 

 

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

 

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 p. č. 901, 
k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu elektro přípojky k pozemku p. č. 892/5, k. ú. Šenov    
u Ostravy, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 892/5 (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 1 m2. 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. 
4544, 4614/12, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu kanalizační přípojky, vodovodní 
přípojky a sjezdu k pozemku parc. č. 4621/1, k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch 
vlastníka pozemku parc. č. 4621/1 (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. 

10. umístění stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 
4544, 4614/12, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu kanalizační přípojky, vodovodní 
přípojky a sjezdu k pozemku parc. č. 4621/7, k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch 
vlastníka pozemku parc. č. 4621/7 (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. předloženou zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele stavebních prací na 
veřejnou zakázku „Víceúčelová hrací plocha SK Lapačka“. 

12. vytvoření přístupu Uživatele pro XXXXXXXXXXXXX na elektronický nástroj Portálu 
vhodného uveřejnění v rámci zadávacího řízení pro výběr zhotovitele stavebních prací 
na veřejnou zakázku „Víceúčelová hrací plocha SK Lapačka“. 

13. ceník pronájmu víceúčelového sportoviště Základní školy Šenov. 
 

 

c) nařizuje 

1. odvod finančních prostředků z fondu investic MěPOS, příspěvková organizace, do 
rozpočtu města Šenov ve výši 9 100 000 Kč a jejich zapojení na financování pořízení 
svozového vozidla a nákupu nádob na komunální odpad. 
 

 

d) odkládá 

1. rozhodnutí o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2021 Mysliveckému spolku 
Šenov Obecní, se sídlem U Školky 1134, 739 34 Šenov, IČ 48772402 ve výši 12 000 Kč 
na podporu činností ke zlepšení životního prostředí.  
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2. rozhodnutí o umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na části 
pozemku p. č. 3147/1, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu o výměře cca 36 m2 – 

zpevnění pozemku mezi dvěma sjezdy a před popelnicemi u domu na pozemku p. č. 
3132, k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 3132 
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 

3. materiál Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 1/2021 na veřejnou zakázku podlimitní 
„Zateplení 1. pavilonu ZŠ Šenov“ mezi městem Šenov, IČ 00297291 a společností   
MH-STAVBY, s. r. o., IČ 27776506.   
 

e) rozhodla  

1. o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2021 Českému svazu včelařů, z. s., základní 
organizace Šenov, se sídlem Václavovická 1247, 739 34 Šenov, IČ 63699460 ve výši 25 000 Kč 
na podporu činností ke zlepšení životního prostředí a o uzavření veřejnoprávní smlouvy           
o poskytnutí dotace s žadatelem. 

2. pověřit finanční odbor uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s žadatelem 
Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Šenov, se sídlem Václavovická 1247,                  
739 34 Šenov, IČ 63699460. 

3. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov na rok 2021 ve výši 2 000 Kč na 
částečnou úhradu nákladů na provoz poradny žadateli Ostravská Organizace 
Vozíčkářů spolek, DPS – Horymírova 3054/121, 700 30 Ostrava Zábřeh, IČ 66933579,   

a o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šenov a žadatelem. 
4. o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2021 Základní škole Šenov, Radniční 

náměstí 1040, příspěvková organizace, IČ 61955647 na projekt: „Příměstský tábor – 

poznávám svůj kraj“ ve výši 500 Kč na dítě s trvalým pobytem v Šenově, maximálně 
částku 10 000 Kč / turnus, tj. maximálně v celkové výši 19 000 Kč s tím, že 13 000 Kč 

bude vyplaceno po uzavření smlouvy, zbytek po vyúčtování dotace, a o uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s tímto žadatelem. 

5. pověřit finanční odbor uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se 
Základní školou Šenov, Radniční náměstí 1040, příspěvková organizace, IČ 61955647 
na projekt „Příměstský tábor – poznávám svůj kraj“ ve výši 500 Kč na dítě s trvalým 
pobytem v Šenově, maximálně částku 10 000 Kč / turnus, tj. maximálně v celkové výši 
19 000 Kč s tím, že 13 000 Kč bude vyplaceno po uzavření smlouvy, zbytek po 
vyúčtování dotace. 

6. o vyloučení vybraného dodavatele veřejné zakázky na realizaci stavby „Cyklolávka 
přes I/11 v Šenově“, a to společnosti Metrostav Infrastructure a. s., se sídlem 
Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, IČ 24204005, na základě oznámení nemožnosti 
realizace zakázky ze dne 3. 6. 2021 a tímto neposkytnutí součinnosti při uzavření 
smlouvy o dílo. 

 

f) revokuje 

1. usnesení č. 61/b/9 ze dne 6. 6. 2017 (zřízení věcného břemene – služebnosti pro 
stavbu vyústního objektu z ČOV na pozemku p. č. 4124, k. ú. Šenov u Ostravy). 

 

 

g) souhlasí 
1. s uzavřením dodatku č. 16 k nájemní smlouvě ze dne 20. 7. 2005 mezi Základní školou 

Šenov, Radniční náměstí 1040, příspěvkovou organizací a XXXXXXXXXX, bytem 

Radniční náměstí 1040, 739 34 Šenov. 
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2. s dočasným umístěním nadzemního vedení optické sítě společnosti ŠenovNET s. r. o. 

na sloupy VO podél ul. Volenské, na maximální dobu 24 měsíců. 
 

 

h) jmenuje 

1. do hodnotící komise v rámci zadávacího řízení pro výběr zhotovitele stavebních prací 
na veřejnou zakázku „Víceúčelová hrací plocha SK Lapačka“ 

Členy: Ing. Tomáš Holuša, Ing. Pavel Knop-Kostka, Mgr. Josef Alexander Matera, 

Mgr. Alžběta Hrachovinová, Ing. Iveta Menšíková 

Náhradníky: Ing. Soňa Frýdecká, Ing. Stanislava Hutáková, Ing. Renáta Revendová. 
 

 

i) postupuje ZMě na vědomí 
1. zprávu JSDH Šenov. 
2. zprávu Policie ČR, Obv. oddělení Vratimov. 
3. zprávu Městské policie Šenov. 
4. zprávu komise bezpečnosti. 

 

 

j) doporučuje ZMě 

1. rozpočtové opatření č. 16/2021 dle předloženého návrhu.  
2. rozhodnout o mimořádných odměnách uvolněným a neuvolněným členům 

zastupitelstva města dle návrhu.  
3. rozhodnout o přijetí daru - nemovité věci do vlastnictví města Šenov, a to podílů na 

pozemcích p. č. 3537/14, 3552/1 a 3552/2, vše v k. ú. Šenov u Ostravy, zapsaných na           
LV č. 254 u Katastrálního úřadu pro MSK, Katastrální pracoviště Ostrava od dárců:  
 XXXXXXXXXXXXXXXX, bytem Šenov, podíl ve výši id. 4/60, 
 XXXXXXXX, bytem Václavovice, podíl ve výši id. 2/60, 
 XXXXXXXX, bytem Havířov, podíl ve výši id. 5/120; 
 XXXXXXX, bytem Brno, podíl ve výši id. 2/60, 
 XXXXXXXXXXX, bytem Žermanice, podíl ve výši id. 1/120; 
 XXXXXXXXXXXXX, bytem Šenov, podíl ve výši id. 8/60; 
 XXXXXXXXXX, bytem Havířov, podíl ve výši id. 1/120, 
a uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu. 

4. rozhodnout o koupi pozemků p. č. 46, o výměře 392 m2, pozemku p. č. 49/5,                
o výměře 324 m2, který vznikl sloučením dílu „a“ (oddělen z pozemku p. č. 50/2),     
dílu „b“ (oddělen z pozemku p. č. 49) a dílu „c“ (oddělen z pozemku p. č. 47)                 
a pozemku p. č. 3391/2, o výměře 148 m2, který vznikl oddělením z pozemku p. č. 
3391, dle GP č. 4506-14/2021 vyhotoveného Michalem Šotem – geodetické práce 
Vratimov – Horní Datyně, vše situované v k. ú. Šenov u Ostravy, ve vlastnictví 
společnosti GAWLICZEK s. r. o., Hlavní 12, 739 34 Šenov, IČ 26866765, do majetku 
města za kupní cenu 800 000 Kč a o uzavření kupní smlouvy, za podmínek v ní 
sjednaných. 
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k) ukládá 

64/1 vyzvat vlastníky pozemku bývalého areálu JZD na Škrbeni k údržbě pozemků. 
zodp.: úsek ŽP, zem., vodního a les. hosp.     termín: bezodkladně 

 

 

 

Šenov 9. 6. 2021 

Zapsala: Ing. Blažena Preinová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Holuša      Ing. Jan Blažek 

místostarosta       starosta   

                                                                       


