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___________________________________________________________________________ 

Souhrn výsledků 

72. schůze rady města konané dne 13.10.2021 
 

Rada města: 

a) bere na vědomí 
1. kontrolu plnění úkolů uložených radou města: 

splněny úkoly: 69 c) 1, 69 c) 2, 

zrušen úkol: 68 g) 1. 

 
b) schvaluje 

1. program schůze rady města.  
2. znění Smlouvy o výpůjčce nádob na směsný komunální odpad (SKO) mezi městem 

Šenov, IČ 00297291, se sídlem Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov a vypůjčitelem 
nádoby. 

3. rozpočtová opatření č. 31 – 34/2021 dle předloženého návrhu. 
4. plán inventur města Šenov k 31.12.2021. 
5. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku p. č. 2159, 

k.ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu sjezdu k pozemku p. č. 2157/23, k. ú. Šenovu Ostravy, 

ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 2157/23 (XXXXXXXX) 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. 

6. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku p. č. 4948, 

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

přípojky, sjezdu a chodníku k pozemku p. č. 4996/2, k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch 

vlastníka pozemku p. č. 4996/2 (XXXXXX) 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. 

 

 

MĚSTO ŠENOV 
Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov 
okres Ostrava-město 
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7. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku p. č. 2556, 

k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu sjezdu k pozemku p. č. 2505/28, k. ú. Šenov                  

u Ostravy, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 2505/28 (XXXXXXXXXXXX) za 

jednorázovou návrhu 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. 

8. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku p. č. 5774, 

k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu – napojení účelové komunikace, inženýrských sítí       

a dvou sjezdů k pozemkům p. č. 5783, 5782/16, 5782/17, k. ú. Šenov u Ostravy, ve 

prospěch vlastníka pozemku p. č. 5783, 5782/16, 5782/17 (XXXXXXXXXX) 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. 

9. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku p. č. 

2345/2, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu sjezdu na pozemku p. č. 1361/2, k. ú. Šenov    

u Ostravy, ve prospěch vlastníků pozemku p. č. 1361/2 (XXXXXXXXXXXXXX) 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. 

10. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku p. č. 

2504/1, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu vodovodní přípojky k pozemku p. č. 2592/2, 

2592/3, k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch vlastníka pozemku p č. 2592/2, 2592/3         

(XXXXXXXX) 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. 

11. Dodatek č. 3 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. 
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c) rozhodla 
1. o přijetí účelové dotace ve výši 37 000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci 

dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2021                     
a o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi 
Moravskoslezským krajem a městem Šenov.  
 

d) stanoví 
1. podřízenost ÚIK příspěvkových organizací ÚIK města.  

 
e) jmenuje 

1. Ústřední inventarizační komise příspěvkových organizací (ÚIK PO) a dílčí inventarizační 
komise města dle upraveného návrhu (Knihovna – předseda: Mgr. Hrachovinová, 
členové: p. Suchá, p. Skýbová, p. Slavíková). 

2. Ústřední inventarizační komisi města dle návrhu: předseda: Ing. Antonín Ševčík. 
 
f) ruší 

1. ceník provozních poplatků při konání svatebních obřadů ze dne 2. 4. 2019 s účinností 
od 1. 11. 2021. 
 

g) uděluje souhlas 
1. Českému rybářskému svazu, z. s., místní organizace Ostrava, místní skupina Šenovský 

rybář, s užitím znaku města Šenov při reprezentaci rybářských závodů mládeže, 

konaných pod záštitou ČRS, MO Ostrava, místní skupina Šenovský rybář. 

 

h) souhlasí 
1. s žádostí střediska Junák – český svaz, středisko Šenov s využitím kluboven s možností 

přespání v prostorách Staré školy Šenov, v termínu 5.11.2021 – 6.11.2021 pro členy 
organizace. 

2. s navýšeným počtem žáků ve čtyřech odděleních ŠD na budově ZŠ střed na 31 
respektive 32 žáků pro školní rok 2021/2022. 

 
i) zmocňuje 

1. starostu obce Stará Ves nad Ondřejnicí pana Ing. Dalibora Dvořáka k zastupování města 
Šenov na XVIII. sněmu Svazu měst a obcí České republiky, který se koná ve dnech                   
21. – 22.10.2021 v Hradci Králové. 

 
Šenov 13. 10. 2021 
Zapsala: Ing. Blažena Preinová 
 
 
 
Ing. Tomáš Holuša      Ing. Jan Blažek 
místostarosta       starosta   
                                                                       


