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___________________________________________________________________________ 

Souhrn výsledků 

70. schůze rady města konané dne 21. 9. 2021 
 

Rada města: 

a) bere na vědomí 
1. zprávu Základní školy Šenov, Radniční náměstí 1040, příspěvková organizace. 
2. zápis z 25. jednání komise dopravní dne 6. 9. 2021.  
3. zápis z 22. jednání komise kulturní dne 6. 9. 2021. 
4. zápis z 18. jednání komise sociální a volnočasové dne 14. 9. 2021. 
5. protokol z jednání komise pro hodnocení nabídek na akci „Stavba lávky pro pěší přes 

vodní tok Dolní Datyňka v Šenově“. 
6. zápis z 12. jednání komise bezpečnosti dne 13. 9. 2021. 

 
b) schvaluje 

1. program schůze rady města.  
2. kontrolu plnění úkolů uložených radou města: 

trvá úkol 68/g/1, 69/c/1, 69/c/2, 

splněn úkol: 69/c/3. 

3. rozpočtová opatření č. 29 – 30/2021 dle předloženého návrhu. 
4. aktualizovaný pořadník žadatelů na umístění do Domu s pečovatelskou službou 

v Šenově, platný na období od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022. 
5. uzavření smlouvy o nájmu bytu mezi městem Šenov a XXXXXXXX, na nájem bytu č. 14 

v DPS 2, v Šenově, ul. Za Pomníkem 13, nacházející 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, s účinností od                   
1. 10. 2021, za podmínek v ní sjednaných. 

6. uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě (ev. u MěÚ pod č. 25/2004, uzavřené dne 25. 

3. 2004) mezi městem Šenov a nájemcem Aleš Rokyta, Ostrava – Svinov, IČ 65872827, 

za podmínek v něm sjednaných. 

7. uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě (ev. u MěÚ pod č.  272/2012, uzavřené dne 

19. 9. 2012) mezi městem Šenov a nájemcem Aleš Rokyta, Ostrava – Svinov,                          

IČ 65872827, za podmínek v něm sjednaných. 

8. uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě evidenční číslo 0511/2019/OD ze dne 26. 2. 2019         
o poskytnutí finančního příspěvku na zjištění dopravní obslužnosti území města Šenov 
městskou hromadnou dopravou společností Dopravní podnik Ostrava a. s. 

9. uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi 
městem Šenov a společností ASEKOL a. s., Československého exilu 2062/8, 143 00 
Praha 4 – Modřany, pro sběrný dvůr města Šenov, ul. Na Sedlácích. 
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10. připojení pozemku parc. č. 5705/9 v k. ú. Šenov u Ostravy ve vlastnictví XXXXXXXX, 
bytem Ostrava k vodovodu Šenov - Václavovická. 

11. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na částech pozemků parc. č. 

1104, 1124, 1123/2, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu kanalizační přípojky, vodovodní 

přípojky k pozemku parc. č. 1123/5, k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch vlastníka 

pozemku parc. č. 1123/5 (XXXXXXXXXXXXX) za jednorázovou náhradu ve výši 100,00 Kč 

za plochu stavby včetně ochranného pásma vymezenou geometrickým plánem.              

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. 

12. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku p. č. 4544, 

k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu kanalizační přípojky, vodovodní přípojky k pozemku 

parc. č. 4563/16, k.ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 4563/16 

(XXXXXXXXXXXXX) 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 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. 

13. uzavření dodatku ke smlouvě 264/2020 o částečné změně umístěného výtlačného 
kanalizačního řadu mezi městem Šenov a Statutárním městem Havířov. 

14. využití nebytového prostoru MŠ U Hřiště k noclehu pro skautský oddíl Šenov v době od 
soboty 25. 9. 2021 do neděle 26. 9. 2021 z důvodu přátelského setkání skautů a akce 
Zorb fotbal na hřišti SK Lapačka. 

15. limit mzdových prostředků na rok 2021 organizaci MěPOS, příspěvková organizace ve 
výši 11 750 000,00 Kč pro 23 pracovníků, z toho 4 THP a 19 vykonávajících práci 
převážně manuálního charakteru (dělnické profese), přepočtený stav                                      
23 pracovníků/rok 2021. 

 
c) rozhodla 

1. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov na rok 2021 ve výši 3 000,00 Kč na 
částečnou úhradu nákladů na péči občanky Šenova žadateli Domov se zvláštním 
režimem POHODA, z.ú., Dolní Domaslavice 249, 739 38, IČ 07174357 a o uzavření 
veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šenov a žadatelem. 

2. uzavřít smlouvu o dílo na realizaci stavby „Stavba lávky pro pěší přes vodní tok Dolní 
Datyňka v Šenově“ se společností Metrostav Infrastructure a.s., IČ 24204005, se sídlem 
Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, s cenou 3 839 023,22 s DPH. 

 
d) jmenuje 

1. do komise pro hodnocení a posouzení nabídek u veřejné zakázky na služby s názvem 

„Výsadba zeleně – Město Šenov“: 

Členy: Ing. Tomáš Holuša, Bc. Ida Chrástková, Ing. Stanislav Procházka, Ing. Petra 

Slívová, Ing. Jana Štixová. 

Náhradníky: Tomáš Král, Martin Kretek. 
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e) revokuje 
1. usnesení č. 66 g) 1.  

 
f) pověřuje 

1. starostu města k podpisu smlouvy o dílo na akci „Stavba lávky pro pěší přes vodní tok 
Dolní Datyňka v Šenově“ se společností Metrostav Infrastructure a. s., IČ 24204005, se 
sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8. 
 

g) uděluje souhlas 
1. s uzavřením s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Mateřskou školou 

Šenov, příspěvkovou organizací a XXXXXXXXXXXX, Šenov (výuka jógy MŠ Lapačka), 

2. s uzavřením s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Mateřskou školou 

Šenov, příspěvkovou organizací a XXXXXXXXXXXXXXX, Šenov (výuka angličtiny pro děti 

MŠ Lapačka). 

 
h) souhlasí 

1. se společným nákupem energií pro město Šenov prostřednictvím DSO Regionu Slezská 
brána. 

 
i) nedoporučuje ZMě  

1. schválit záměr přijmout dar – pozemek parc. č. 3402/10 o výměře 812 m2 v katastrálním území 
Šenov u Ostravy. 

 
Šenov 24. 9. 2021 
Zapsala: Ing. Blažena Preinová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Tomáš Holuša      Ing. Jan Blažek 
místostarosta       starosta   
                                                                       


