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___________________________________________________________________________ 

Souhrn výsledků 

68. schůze rady města konané dne 10. 8. 2021 
 

Rada města: 

a) bere na vědomí 
1. kontrolu plnění úkolů uložených radou města. 
2. organizaci Jarmarku 2021, konaného dne 28. 8. 2021. 

 
b) schvaluje 

1. program schůze rady města.  
2. dohodu o ukončení nájmu bytu č. 14, v 2. 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 XXXXXXXXXX, ke dni 31. 8. 2021, za podmínek v ní sjednaných. 

3. poskytnutí finanční dotace z rozpočtu města Šenov ve výši 3 000 Kč žadateli 
Adámkova vila, Domov se zvláštním režimem, z. ú., Raškovice 28, 739 04 Pražmo          
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Šenov a 
žadatelem na úhradu provozních a osobních nákladů. 

4. poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov ve výši 7 000 Kč žadateli Domov Bílá 
Opava, p. o., Rybářská 545/27, 746 01 Opava a uzavření veřejnoprávní smlouvy           
o poskytnutí dotace mezi městem Šenov a žadatelem. 

5. plán práce komise rozvoje města a ŽP na 2. pololetí 2021. 
6. Dodatek č. 2 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“. 

 
 
c) souhlasí 

1. s podáním žádosti v projektu s názvem „Pořízení vozidla na alternativní pohon – 
Město Šenov“ v rámci průběžné výzvy IROP č. 101 „Sociální infrastruktura se 
sníženou energetickou náročností“. 

 
 
d) odkládá 

1. rozhodnutí o účasti na výstavbě tlakové kanalizace v ulici Nová do doby provedení 
průzkumu o zájmu obyvatel napojit se na tuto kanalizaci.  
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e) rozhodla 
1. zrušit zadávací řízení VZ „Cyklolávka přes I/11 v Šenově“ dle zákona o zadávání 

veřejných zakázek 134/2016 Sb., § 127 odst. 2, písm. d). 
 
 
f) doporučuje ZMě  

1. rozhodnout koupit nemovitou věc do vlastnictví města Šenov, a to pozemek parc. č. 5437/6, 
o výměře 115 m2 v k. ú. Šenov u Ostravy, ve vlastnictví XXXXXXXXXX, bytem Šenov, za 
schválenou cenu za výkup těchto pozemků ve výši 55 Kč/m2, za podmínek ve smlouvě 
sjednaných a uzavřít kupní smlouvu (MK Řadová).  

 
 

g) ukládá 
1. zadat zpracování studie odkanalizování lokality ul. Nová. 

zodp.: odbor investic, MH a dopravy     termín: bezodkladně 

 
 
 
Šenov 11. 8. 2021 
Zapsala: Ing. Blažena Preinová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Tomáš Holuša      Ing. Jan Blažek 
místostarosta       starosta   
                                                                       
 


