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___________________________________________________________________________ 

Souhrn výsledků 

74. schůze rady města konané dne 23. 11. 2021 
 

Rada města: 
 

a) bere na vědomí 
1. kontrolu plnění úkolů uložených radou města. 
2. přípravu zasedání zastupitelstva města konaného dne 7. 12. 2021. 
3. zápis z 19. jednání komise sociální a volnočasové konané dne 9. 11. 2021. 
4. plnění příjmů ze sdílených daní a daně z nemovitých věcí za měsíce 1 – 10/2021. 

5. protokol z jednání hodnotící komise pro hodnocení nabídek na akci „Převzetí odpadu 

pro město Šenov – pro část I SKO a část II BIO“. 
6. zápis z 27. jednání komise dopravní konané dne 15. 11. 2021. 

7. svozové kalendáře na rok 2022. 
 

 

b) schvaluje 

1. program schůze rady města.  
2. plán práce komise sociální a volnočasové pro rok 2022. 
3. poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov ve výši 3.000,00 Kč žadateli ČMELÁČEK z.s., 

Ostrava - Hrabůvka na rok 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
mezi městem Šenov a žadatelem. 

4. rozpočtová opatření č. 35 – 39/2021 dle předloženého návrhu. 
5. Plán práce rady města Šenov na rok 2022. 
6. odměny ředitelů příspěvkových organizací za splnění mimořádných a zvlášť 

významných pracovních úkolů dle upraveného návrhu. 
7. úřední dny a provozní dobu městského úřadu v prosinci 2021 dle předloženého 

návrhu a omezení provozu pokladny v pondělí 3. 1. 2022. 
8. dotační program „Podpora a rozvoj aktivit spolků ve městě Šenov na rok 2022“. 
9. návrh dodatku č. 4 ke Smlouvě evidenční číslo 0511/2019/OD ze dne 26. 2. 2019          

o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti území města 
Šenov městskou hromadnou dopravou společností Dopravní podnik Ostrava a. s. 

10. znění Smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství. 
11. Ceník za využití Obecního systému odpadového hospodářství ve variantě I. 
12. uzavření smlouvy mezi REMA Systém a. s., IČ 64510263, se sídlem Budějovická 1667/64, 

140 00 Praha 4 a městem Šenov, IČ: 00297291, se sídlem Radniční náměstí 300,               
739 34 Šenov o zřízení veřejného místa zpětného odběru. 
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13. znění: 
a) Smlouvy o dodávce vody z vodovodu Šenov-Lapačka 

       Smlouvy o dodávce vody z vodovodu Šenov-Šenovská 

Smlouvy o dodávce vody z vodovodu Šenov-Václavovická a prodloužení vodovodu do           
ul. Do Dědiny 

b) Smlouvy o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací – vodovod 

Šenov-Lapačka a kanalizace JIH 

Smlouvy o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací – vodovod 

Šenov-Václavovická a kanalizace JIH 

c) Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací. 
14. Obchodní podmínky pro dodávku vody z vodovodu a odvádění odpadních vod 

kanalizací s účinností od 1. 12. 2021. 
15. poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Šenov ve výši 3.000,00 Kč žadateli         

ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, IČ 47657901, se sídlem č. p. 146, 742 54 Bartošovice         
a uzavření darovací smlouvy mezi městem Šenov a ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02. 

16. zrušit smlouvu s firmou CCS o používání tankovacích karet pro JSDH Šenov a nahradit 

novou smlouvou mezi městem Šenov a ČSAD Havířov s účinností od 1. 1. 2022. 

17. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku p. č. 5373, 
6179/8, 6179/12, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu prodloužení vodovodního řadu 
k pozemku p. č. 5026, k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 5026   

 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. 

18. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku p. č. 4747/10, 

k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu elektropřípojky k pozemku p. č. 4661/4, k. ú. Šenov 
u Ostravy, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 4661/4 (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 
šesti měsíců od schválení VB radou města, pozbývá toto usnesení platnosti. 

19. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku p. č. 4174, 
k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu kanalizační přípojky, vodovodní přípojky, 
plynovodní přípojky a sjezdu k pozemku p. č. 4178, k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch 
vlastníka pozemku p. č. 4178 (  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. 
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20. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku p. č. 4712/2, 

k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu: připojení stávajících chat p. č. 4688/2, 4686/2,        
k.  ú. Šenov u Ostravy, na veřejnou kanalizaci, ve prospěch vlastníků pozemků p. č. 4688/2, 

4686/2  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. 

21. Plán zimní údržby a opatření se sezónu r. 2021/2022 pro město Šenov – místní 
komunikace, chodníky a průjezdní úseky silnic s úpravou. 

22. uzavření dodatku č. 1 SoD „Oprava místních komunikací v Šenově 2021“ se 
společností STRABAG a.s., sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5,                 
IČ: 60838744. 

23. znění smlouvy o nájmu na další nádoby na směsný komunální odpad, které budou 
poskytovány občanům. 
 

 

c) rozhodla 

1. o poskytnutí dotace Ing. Jiřímu Spratkovi na opravu božích muk ve výši 49.000,00 Kč   

a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci. 
2. o uzavření smlouvy mezi městem Šenov a společností Frýdecká skládka, a. s., se 

sídlem: Panské Nové Dvory 3559, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek; IČ: 47151552 
k veřejné zakázce „Převzetí odpadu pro město Šenov – část I SKO“ za nabídkovou cenu 
1.417.384,00 Kč včetně DPH za 1 rok a „Převzetí odpadu pro město Šenov – část II 
BIO“ za nabídkovou cenu 688.416,50 Kč včetně DPH za 1 rok. 

3. o uzavření Dodatku č. 1 na akci „Nákup svozového vozidla pro Město Šenov“ se společností 
Komunální technika, s.r.o., IČ: 26684055, se sídlem Boleslavská 1544, 250 01 Brandýs nad 
Labem – Stará Boleslav, s cenou 5.491.000,00 Kč bez DPH (6.644.110,00 Kč s DPH). 

d) určuje 

1. termíny obřadních dnů na rok 2022 na úředně určeném místě, tj. v obřadní síni 
v budově Radnice, Šenov, Radniční náměstí 300, v době od 10:00 do 12:30 hod., ve 

kterých nebude vybírán správní poplatek, dle návrhu. 
 

 

e) pověřuje 

1. starostu města k podepsání smlouvy na akci „Převzetí odpadu pro město Šenov – část I 
SKO“ se společností Frýdecká skládka, a.s., se sídlem: Panské Nové Dvory 3559, 
Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek; IČ: 47151552, s cenou 1.417.384,00 Kč včetně DPH za   
1 rok a „Převzetí odpadu pro město Šenov – část II BIO“ se společností Frýdecká 
skládka, a.s., se sídlem: Panské Nové Dvory 3559, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek;        
IČ: 47151552, s cenou 688.416,50 Kč včetně DPH za 1 rok. 
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2. starostu města k podpisu dodatku č. 1 k SoD „Oprava místních komunikací v Šenově 
2021“ se společností STRABAG a. s., sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, 
IČ: 60838744. 

3. starostu města k podepsání Dodatku č. 1 na akci „Nákup svozového vozidla pro Město Šenov“ 
se společností Komunální technika, s.r.o., IČ: 26684055, se sídlem Boleslavská 1544, 250 01 
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, s cenou 5.491.000,00 Kč bez DPH (6.644.110,00 Kč s DPH). 

 

f) souhlasí 
1. s využitím přednáškového sálu v budově Staré školy Šenov pro konání akce Silvestra 

ve dnech 31. 12. 2021 – 1. 1. 2022 pro členy Historicko-letopiseckého aktivu a jejich 
rodinné příslušníky. 
 

g) postupuje ZMě 

1. ke schválení Plán práce zastupitelstva města Šenov na rok 2022.  

 

 

h) doporučuje ZMě 
1. stanovit paušální částku ve výši 200,00 Kč/hod. pro rok 2022 neuvolněným členům 

zastupitelstva města, kteří jsou podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou 
samostatnou výdělečnou činnost, jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem 
funkce. 

2. stanovit částku pro rok 2022, kterou lze v souhrnu za kalendářní měsíc poskytnout 

jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům 
zastupitelstva města ve výši 1.000,00 Kč. 

3. zvolit do funkce přísedícího u Okresního soudu ve Frýdku-Místku 
a 

4. navrhnout a zvolit do funkce přísedícího u Okresního soudu ve Frýdku-Místku          
Ing. Josefa Slívu. 

5. vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2021 o stanovení obecního systému 
odpadového hospodářství. 

6. rozhodnout o uzavření kupní smlouvy se o odkoupení pozemků p. č. 5355/2,      

o výměře 214 m2 a p. č. 5357/3, o výměře 84 m2, vzniklé oddělením od pozemků 
5355 a 5357/1 na základě geometrického plánu č. 4545-174/2021, vše k. ú. Šenov        
u Ostravy, pro umístění autobusové zastávky a přeložek inženýrských sítí pro 
připravovanou stavbu chodníku na ul. Frýdecké, za kupní cenu 117.500,00 Kč. 

7. schválit záměr vzniku členství města Šenov ve „Spolku pro nakládání s komunálním 
odpadem, z. s.“ se sídlem v Orlové 

 

 

i) nedoporučuje ZMě 

1. schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 505, ost. plocha / ost. komunikace,              

o výměře cca 66 m2 (dle zakreslení ve snímku z KN), k. ú. Šenov u Ostravy, který je 
zapsán na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, 
Katastrální pracoviště Ostrava. 
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j) ukládá 

 

74/1 zveřejnění dotačního programu „Podpora a rozvoj aktivit spolků ve městě Šenov na 
rok 2022“ ode dne 25. 11. 2021 na úřední desce městského úřadu a webových 

stránkách města Šenov. 
 zodp.: správní odbor      termín: 25. 11. 2021 

74/5 zrušit smlouvu s firmou CCS o používání tankovacích karet pro JSDH a smlouvu nahradit 

novou smlouvou mezi městem Šenov a ČSAD Havířov s účinností od 1. 1. 2022. 

 zodp.: správní odbor      termín: bezodkladně 

 

 

Šenov 24. 11. 2021 

Zapsala: Ing. Blažena Preinová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Holuša      Ing. Jan Blažek 

místostarosta       starosta   

                                                                       


