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MĚSTO ŠENOV 

Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov 
okres Ostrava-město 

___________________________________________________________________________  

 

Souhrn výsledků 

66. schůze rady města konané dne 29. 6. 2021 

Rada města: 

a) bere na vědomí 

1. zprávu Knihovny & Šenovského muzea, p.o. 

2. zprávu Mateřské školy Šenov, p.o. 

3. organizační přípravu Jarmarku 2021, konaného dne 28.08.2021. 

4. zápis z 21. jednání komise kulturní dne 08.06.2021. 

5. zápis z 24. jednání komise dopravní dne 14.06.2021. 

6. zápis z 17. jednání komise sociální a volnočasové dne 22.06.2021. 

7. plnění příjmů ze sdílených daní a daně z nemovitých věcí za měsíce 1 – 5/2021. 

8. stav sociálního fondu k 31.12.2020 a rozpočet sociálního fondu na rok 2021 podle 

předloženého návrhu. 

9. protokol z jednání komise pro hodnocení nabídek na akci „Nákup nádob na komunální 

odpady Šenov“. 

b) schvaluje 

1. program schůze rady města. 

2. plán práce komise dopravní na II. pololetí 2021. 

3. 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. 

4. podání výpovědi smlouvy „Svoz a likvidace komunálního odpadu pro město Šenov – 

část I“, uzavřené mezi společností OZO Ostrava s.r.o., IČ 62300920, se sídlem Frýdecká 

680/444, 719 00 Ostrava a městem Šenov nejpozději s datem ukončení smlouvy                 

k 31.12.2021. 

5. podání výpovědi smlouvy „Svoz a likvidace komunálního odpadu pro město Šenov – 

část II“, uzavřené mezi společností OZO Ostrava s.r.o., IČ 62300920, se sídlem Frýdecká 

680/444, 719 00 Ostrava a městem Šenov nejpozději s datem ukončení smlouvy                  

k 31.12.2021. 

6. uzavření smlouvy mezi společností ELEKTROWIN a.s., IČ 27257843, se sídlem Michelská 

300/60, 140 00 Praha 4 a městem Šenov, o využití obecního systému odpadového 

hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení.  

7. poskytnutí dotace ve výši 15 000,00 Kč na tlakovou kanalizační přípojku žadatelům 

XXXXXXXXXXXXX a uzavření smlouvy na poskytnutí této dotace. 
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8. prodloužení nájmu služebního bytu nacházejícího se v budově č.p. 310, na ulici 

Hasičské, situované na pozemku p.č. 45/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Šenov        

u  Ostravy,  obec  Šenov,  zapsáno  na  LV č.  1  vedeném  Katastrálním  úřadem  pro  

             Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, sjednaného nájemní smlouvou                  

             č. 180/2018, uzavřenou mezi městem Šenov a XXXXXXXXXXXX, do 31.07.2022                   

             a uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu   č. 180/2018. 

9. smlouvu o pronájmu pozemků pro umístění dočasných staveb a zařízení sloužícího k 

poskytování prodeje, zábavné produkce a jiných služeb spojených s konáním 

Šenovského Jarmarku, uzavřenou mezi městem Šenov a p. Lubomírem Roščákem, 

umělecká agentura RASCALS AGENCY. 

10. umístění stavby a zařízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku                           
       p. č. 2345/2, k.ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu vodovodní přípojky k pozemkům                   
       p. č. 1361/3, 1362, 1363, 1364/1, 1364/2, 1365/1, 1365/6, k.ú. Šenov u Ostravy, ve  
       prospěch vlastníků pozemků p. č. 1361/3, 1362, 1363, 1364/1, 1364/2, 1365/1, 1365/6  
       XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX za jednorázovou náhradu ve výši      
       3 000,00 Kč za plochu stavby včetně ochranného pásma vymezenou geometrickým  

       plánem pro vyznačení věcného břemene do 10 m2+ 350,00 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. 
11. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku p. č. 

1198/9, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu elektropřípojky k pozemku p. č. 1197/9, k. ú. 
Šenov u Ostravy, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 1197/9 (ČEZ Distribuce a.s.) za 
jednorázovou náhradu ve výši 10 000,00 Kč za plochu stavby včetně ochranného pásma 

vymezenou geometrickým plánem pro vyznačení věcného břemene do 10 m2 + 450,00 Kč 

za každý 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 radou města, pozbývá toto 
usnesení platnosti. 

12. použití fondu investic na nákup zařízení pro desinfekci vzduchu pro Mateřskou školu 

Lipová a Mateřskou školu Lapačka. 

13. navýšení mzdového limitu MŠ Šenov o 285 000,00 Kč na celkový mzdový limit                    

600 000,00 Kč. 

14. Provozní řád víceúčelového sportoviště ZŠ Šenov na odloučeném pracovišti Podlesí. 
15. kontrolu plnění úkolů uložených radou města, splněn úkol 64/1. 

 

c) souhlasí 

1. se spolufinancováním akce „Rekonstrukce a úprava stávající budovy SK Šenov“ dle 
podané žádosti u Národní sportovní agentury ve výši 600 000,00 Kč. 
 

d) rozhodla 
1. o přijetí věcného daru „zdravotnický batoh“ a o uzavření darovací smlouvy                              

s Moravskoslezským krajem. 
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2. o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2021 spolku Sportovní klub Šenov, z. s.  

na podporu činnosti „Fotbalové kempy – soustředění“ ve výši 500,00 Kč na dítě max. 

do 15 let věku s trvalým pobytem v Šenově, jen 1x jednomu dítěti v průběhu roku 2021, 

maximálně částku 30 000,00 Kč na všechna soustředění s tím, že  21 000,00 Kč bude 

vyplaceno po uzavření smlouvy, zbytek po vyúčtování dotace. 

3. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace spolku Sportovní klub Šenov, z.s. 

4. pověřit finanční odbor uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se 

spolkem Sportovní klub Šenov, z. s., na podporu činnosti „Fotbalové kempy – 

soustředění“ ve výši 500,00 Kč na dítě max. do 15 let věku s trvalým pobytem v Šenově, 

jen 1x jednomu dítěti v průběhu roku 2021, maximálně částku 30 000,00 Kč na všechna 

soustředění s tím, že  21 000,00 Kč bude vyplaceno po uzavření smlouvy, zbytek po 

vyúčtování dotace. 

5. o uzavření kupní smlouvy na akci „Nákup nádob na komunální odpady Šenov“ se 
společností SDO Technika s.r.o.; se sídlem Jaselská 451, 742 42 Šenov u Nového Jičína, 
IČO: 29446619, za nabídkovou cenu 1 964 500,00 Kč bez DPH (2 377 045,00 Kč s DPH).  

 
e) pověřuje 

1. starostu města k přijímání věcných darů určených městu Šenov a k uzavírání 

příslušných smluv. 

2. starostu města k podepsání kupní smlouvy na akci „Nákup nádob na komunální odpady 

Šenov“ se společností SDO Technika s.r.o.; se sídlem Jaselská 451, 742 42 Šenov                  

u Nového Jičína, IČO: 29446619, s cenou 1 964 500,00 Kč bez DPH (2 377 045,00 Kč          

s DPH). 

f) uděluje 

1. předchozí souhlas k uzavření darovací smlouvy mezi dárcem SRPŠ při MŠ Šenov, se 

sídlem Lipová 861, 739 34 Šenov, IČ: 03218741 a obdarovaným Mateřskou školou 

Šenov, příspěvkovou organizací, Lipová 861, 739 34 Šenov na věcný dar v celkové 

hodnotě 20 000,00 Kč na magnetické tabule a věcný dar v celkové hodnotě 29 635,00 Kč 

na dárky a didaktické potřeby. 

g) doporučuje ZMě 

1. neschválit záměr přijmout dar – pozemky p. č. 4664/2, 4666/2, 4668/4, 4668/8, 
4668/10, 4668/12, 4668/14, 4668/15, 4668/19, 4668/24 a 4674 o celkové výměře 

      715 m2 v k. ú. Šenov u Ostravy. 
 

Šenov 30. 6. 2021 

Zapsala: Taťána Klimasová 
 

 

 

 

Ing. Tomáš Holuša Ing. Jan Blažek 

místostarosta starosta 

                                                                  


