MĚSTO ŠENOV
Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov
okres Ostrava-město
___________________________________________________________________________

Souhrn výsledků
73. schůze rady města konané dne 26. 10. 2021
Rada města:
a) bere na vědomí
1. kontrolu plnění úkolů uložených radou města.
2. plnění rozpočtu města k 30. 9. 2021.
3. návrhy rozpočtů PO na rok 2022 a návrhy střednědobých výhledů rozpočtů PO na
r. 2023 – 2024.
4. zápis z 23. jednání komise kulturní, konaného dne 11. 10. 2021.
5. zápis z 26. jednání komise dopravní, konaného dne 18. 10. 2021.
6. zápis z 23. jednání komise rozvoje města a ŽP, konaného dne 6. 9. 2021.
7. zápis z 24. jednání komise rozvoje města a ŽP, konaného dne 13. 10. 2021.
8. Akční plán investičních akcí v roce 2022.
9. Registraci akce a Podmínky čerpání investiční dotace v Programu EFEKT 2021 na
projekt „Revitalizace veřejného osvětlení města Šenov v dotačním programu EFEKT
2021“, registrační číslo 122D221001360 v rámci Státního programu na podporu úspor
energie pro rok 2021 – Program EFEKT.
10. Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace, identifikační číslo 115D315040591,
registrační číslo CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_141/0013871 na akci „Obnova sídelní zeleně
města Šenov“.
b) schvaluje
1. program schůze rady města.
2. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku p. č. 553/6,
k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu plynovodní přípojky k pozemku p. č. 636, k. ú. Šenov
u Ostravy, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 636 (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.
3. poskytnutí dotace žadateli XXXXXXXXX, bytem Šenov a XXXXXXXXXXX, bytem Praha 1,
na ČOV ve výši 23 000,00 Kč, a to po realizaci a kontrole provedení ČOV a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci ČOV ve výši 23 000,00 Kč, a to
po realizaci a kontrole provedení ČOV.
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4. poskytnutí dotace žadateli XXXXXXXXXXX, bytem Šenov, na ČOV ve výši 23 000,00 Kč,
a to po realizaci a kontrole provedení ČOV a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace na realizaci ČOV ve výši 23 000,00 Kč, a to po realizaci a kontrole
provedení ČOV.
5. peněžité dary spolupracovníkům města dle předloženého návrhu.
c) rozhodla
1. o přijetí účelové dotace ve výši 2 273 004,00 Kč z Ministerstva pro místní rozvoj
z programu 11703 Integrovaného regionálního operačního programu na pořízení
vozidel na alternativní pohon pro pečovatelskou službu města Šenova.
2. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov ve výši 4 500,00 Kč žadateli Centrum pro
zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s., Bieblova 3, 702 00 Ostrava, na
projekt „Osobní asistence Ostravsko“ na rok 2021 a o uzavření veřejnoprávní smlouvy
mezi městem Šenov a žadatelem.
3. o přijetí dotace, poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu, identifikační číslo
122D221001360, na projekt „Revitalizace veřejného osvětlení města Šenov v dotačním
programu EFEKT 2021“ v maximální výši 1 194 882,00 Kč.
4. o přijetí dotace, poskytovatel Ministerstvo životního prostředí, identifikační číslo
115D315040591, registrační číslo CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_141/0013871 na akci
„Obnova sídelní zeleně města Šenov“ v maximální výši 1 195 886,76 Kč.
d) souhlasí
1. s využitím kluboven s možností přespání v prostorách Staré školy Šenov pro Pionýrskou
skupinu Šenov v termínu 4. 12. – 5. 12. 2021.
e) postupuje ZMě
1. k projednání návrh rozpočtu města Šenov na rok 2022.
2. k rozhodnutí uzavření Darovací smlouvy č. OV/303/j/2021/Ha s Moravskoslezským
krajem, zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje.
3. ke schválení Akční plán investičních akcí v roce 2022.
f) doporučuje ZMě
1. schválit rozpočet města Šenov na rok 2022 na prosincovém zasedání ZMě.
2. schválit střednědobý výhled rozpočtu města Šenov na r. 2023 – 2024 dle předloženého návrhu.
3. schválit závazný metodický pokyn k provádění změn rozpočtu v roce 2022.
4. rozhodnout o mimořádných odměnách uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva
a peněžitých plněních fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města, za výkon
funkce člena výborů, komisí a zvláštních orgánů obce dle předloženého návrhu.

Šenov 27. 10. 2021
Zapsala: Ing. Blažena Preinová

Ing. Tomáš Holuša
místostarosta

Ing. Jan Blažek
starosta
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