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___________________________________________________________________________ 

Souhrn výsledků 

69. schůze rady města konané dne 31. 8. 2021 
 

Rada města: 

a) bere na vědomí 
1. plnění rozpočtu města k 30. 6. 2021. 
2. zprávu komise dopravní. 
3. zprávu komise rozvoje města a ŽP. 
4. zprávu komise sociální a volnočasové. 
5. zprávu komise kulturní. 
6. Výroční zprávu Základní umělecké školy Viléma Wünsche, příspěvkové organizace,      
7. za školní rok 2020/2021. 
8. přípravu zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 9. 2021. 
9. plnění příjmů ze sdílených daní a daně z nemovitých věcí za měsíce 1 – 7/2021. 
10. výsledky veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací na místě k 31. 12. 2020 

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. 

11. Protokol č. VSK 6/2021 o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě u Knihovny          
& Šenovského muzea, příspěvkové organizace, za 2. čtvrtletí roku 2021. 

12. Zápis č. 4/2021 likvidační komise města Šenov ze dne 24. 8. 2021. 
13. zprávu o hodnocení nabídek na akci „Revitalizace veřejného osvětlení města Šenov 

v dotačním programu EFEKT 2021 – IV. etapa“. 
 
b) schvaluje 

1. program schůze rady města.  
2. kontrolu plnění úkolů uložených radou města, trvá úkol 68 g) 1. 
3. rozpočtové opatření č. 22 – 24, 27 – 28/2021 dle předloženého návrhu s úpravou. 
4. časový harmonogram projednávání rozpočtu města na rok 2022 dle předloženého 

návrhu. 
5. metodiku tvorby návrhu rozpočtu na rok 2022 dle předloženého návrhu. 
6. aktualizovanou Organizační strukturu města Šenov k 1. 9. 2021 – Přílohu č. 3 

k Organizačnímu řádu Městského úřadu Šenov. 
7. vyřazení a likvidaci majetku MěPOS, příspěvková organizace a JSDH Šenov, Hasičská 

310, 739 34 Šenov dle návrhu likvidační komise města ze dne 24. 8. 2021. 
8. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku parc. č. 

2504/1, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu sjezdů k pozemkům parc. č. 2592/2, 
2592/3, k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 2592/2, 2592/3 
XXXXXXXXXX za jednorázovou náhradu ve výši 3 000,00 Kč za plochu stavby včetně 
ochranného pásma vymezenou geometrickým plánem pro vyznačení věcného 
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břemene do 10 m2 + 350,00 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, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu elektropřípojky k pozemku parc. č. 4661/5,    
k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 4661/5 (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 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. 

10. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku parc. č. 
70/1, 64/1, 70/2, 70/3, 3392/5, 3392/4, 44, 43, 37/1, k. ú. Šenov u Ostravy, bezplatně 
z důvodu stavby vyvolané požadavkem města. 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 podlimitní veřejné zakázky na služby zadávané ve 
zjednodušeném podlimitním řízení: „Výsadba zeleně – město Šenov“ s úpravami. 

 
c) ukládá 

1. příspěvkovým organizacím sestavit rozpočet na r. 2022 na úrovni r. 2019, mimo 
MěPOS, p. o.  

2. správcům rozpočtu vybraných oblastí konzultovat požadované výdaje s vedením města, 
jde o: 

 dopravní obslužnost – orj. 12 
 úsek správy PC sítě – orj. 22 
 § 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 
 § 3722 – odpady 
 investice. 

3. finančnímu odboru zpracovat pokyny pro tvorbu rozpočtu na rok 2022 v souladu 
s usnesením rady města k rozpočtu na rok 2022. 

 
d) doporučuje 

1. zařazení obnovy kostela Prozřetelnosti Boží v Šenově do Programu záchrany 
architektonického dědictví MK ČR pro rok 2022.  
 

e) rozhodla 
1. ukončit provádění čtvrtletních kontrol Knihovny & Šenovského muzea, příspěvkové 

organizace. 
2. o uzavření smlouvy o dílo na akci „Revitalizace veřejného osvětlení města Šenov 

v dotačním programu EFEKT 2021 – IV. etapa“ se společností ENIS Solutions s. r. o., se 
sídlem Česká 3195/47, 700 30 Ostrava – Zábřeh; IČ: 05274524, za nabídkovou cenu 
1 689 477,60 Kč bez DPH (2 044 267,90 Kč s DPH). 
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f) pověřuje 
1. starostu města k podepsání kupní smlouvy na akci „Revitalizace veřejného osvětlení 

města Šenov v dotačním programu EFEKT 2021 – IV. etapa“ se společností ENIS Solutions 
s. r. o., se sídlem Česká 3195/47, 700 30 Ostrava – Zábřeh; IČ: 05274524, za nabídkovou 
cenu 1 689 477,60 Kč bez DPH (2 044 267,90 Kč s DPH) po poskytnutí součinnosti.  

 
g) nedoporučuje 

1. pokračovat v jednání o převod vlastnického práva k pozemku pod místní komunikací 
do vlastnictví města Šenov nacházejících se na pozemku parc. č. 5841 z důvodu 
věcných práv zatěžujících nemovitost, a to zástavního práva smluvního a zástavních 
práv exekutorských v celkové výši 132 341 079,00 Kč a s přihlédnutím na odborné 
právní stanovisko KVB, advokátní kanceláře. 
 

h) souhlasí 
1. s uzavřením dohody o budoucí kupní smlouvě s XXXXXXXXXXXXX, týkající se 

prodloužení kanalizace na ul. Strmá. 
 
i) postupuje ZMě na vědomí 

1. zprávu komise dopravní. 
2. zprávu komise rozvoje města a ŽP. 
3. zprávu komise sociální a volnočasové. 
4. zprávu komise kulturní. 
5. časový harmonogram projednávání rozpočtu města na rok 2022 dle předloženého 

návrhu. 
6. metodiku tvorby návrhu rozpočtu na rok 2022 dle předloženého návrhu. 

 
j) doporučuje ZMě  

1. schválit rozpočtová opatření č. 21, 25, 26/2021. 
2. určit závazné ukazatele rozpočtu na rok 2022 v této podobě: 

 příjmy – závazný ukazatel schváleného rozpočtu na běžný rok 
- příjmy ze sdílených daní 
- ostatní daňové příjmy 
- daně a poplatky 
- nedaňové příjmy 
- kapitálové příjmy 
- přijaté transfery 

 výdaje – paragraf – závazný ukazatel schváleného rozpočtu na běžný rok 
 financování – položka – závazný ukazatel schváleného rozpočtu na běžný rok. 

 
Šenov 1. 9. 2021 
Zapsala: Ing. Blažena Preinová 
 
 
 
Ing. Tomáš Holuša      Ing. Jan Blažek 
místostarosta       starosta   
                                                                       


