MĚSTO ŠENOV

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

Souhrn výsledků

75. schůze rady města konané dne 21. 12. 2021
Rada města:
a) bere na vědomí
1. zápis z 25. jednání komise rozvoje města a ŽP, konaného dne 22. 11. 2021.
2. zápis z 24. jednání komise kulturní, konaného dne 6. 12. 2021.
3. plnění příjmů ze sdílených daní a daně z nemovitých věcí za měsíce 1 – 11/2021.
4. konečnou výši poskytnutých prostředků ze státního rozpočtu pro oblast školství v roce 2021:
o Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040, p. o. ve výši 63 351 135,00 Kč
o Základní umělecká škola Viléma Wünsche, Šenov, Zámecká 2 ve výši 6 447 180,00 Kč
o Mateřská škola Šenov, p. o. ve výši 14 091 710,00 Kč.
5. žádost
o pronájem místnosti č. 303 v budově Staré školy Šenov.
6. Zápis č. 5/2021 likvidační komise města Šenov ze dne 2. 12. 2021.
7. omezení a přerušení provozu obou mateřských škol v době vánočních prázdnin
z důvodu zhoršení epidemiologické situace, provoz přerušen v době od 20. 12. 2021
do 31. 12. 2021.
8. zápis z 13. jednání komise bezpečnosti, konaného dne 8. 12. 2021.
9. zápis z jednání komise pro hodnocení nabídek na akci „Odkanalizování lokality
U Staré školy, Šenov“.
b) schvaluje
1. program schůze rady města.
2. kontrolu plnění úkolů uložených radou města, splněn úkol 74/1 a 74/2.
3. práce komise rozvoje města a ŽP na období leden až září 2022.
4. plán práce komise kulturní na období leden až červen 2022.
5. rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizaci Mateřská škola Šenov – příloha 1
předloženého materiálu.
6. střednědobý výhled rozpočtu na r. 2023 – 2024 příspěvkové organizaci Mateřská škola
Šenov – příloha 2 předloženého materiálu.
7. rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizaci Základní škola Šenov – příloha 3
předloženého materiálu.
8. střednědobý výhled rozpočtu na r. 2023 – 2024 příspěvkové organizaci Základní škola
Šenov – příloha 4 předloženého materiálu.
9. rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Viléma
Wünsche – příloha 5 předloženého materiálu.
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10. střednědobý výhled rozpočtu na r. 2023 – 2024 příspěvkové organizaci Základní
umělecká škola Viléma Wünsche – příloha 6 předloženého materiálu.
11. rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizaci Knihovna & Šenovské muzeum – příloha
7 předloženého materiálu.
12. střednědobý výhled rozpočtu na r. 2023 – 2024 příspěvkové organizaci Knihovna &
Šenovské muzeum – příloha 8 předloženého materiálu.
13. rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizaci MěPOS – příloha 9 předloženého
materiálu.
14. střednědobý výhled rozpočtu na r. 2023 – 2024 příspěvkové organizaci MěPOS –
příloha 10 předloženého materiálu.
15. rozpočtová opatření č. 40 – 48/2021 dle předloženého návrhu.
16. Vnitřní směrnici č. 5/2021 – Oběh účetních dokladů.
17. Dodatek č. 1 k Vnitřní směrnici č. 6/2015 Kontrolní řád města Šenov.
18. schvaluje umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku
p. č. 1199, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu vodovodní přípojky, kanalizační přípojky
k pozemku p. č. 1197/9, k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch vlastníka pozemku p. č.
1197/9
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 započaty 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.
19. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku p. č.
5715/3, 5528, 5705/18, 5705/19, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu elektro přípojky
k pozemku p. č. 5705/9, k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch vlastníka pozemku p. č.
5705/9 (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.
20. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku p. č. 2853,
k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu vodovodních přípojek a sjezdů k pozemkům p. č.
2852/1, 2852/3, k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 2852/1,
2852/3
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.

2

21. zveřejnit záměr nájmu části pozemku p. č. 104/1, o celkové výměře 1458 m2,
vedeného na LV č. 1 pro obec Šenov a k. ú. Šenov u Ostravy u Katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, na kterém je umístěna budova
č. p. 128, ul. Kostelní, v níž se nacházejí nebytové prostory, které jsou předmětem
nájmu žadatelky.
22. vyřazení a likvidaci majetku města Šenov a Městské policie Šenov dle návrhu
likvidační komise města.
23. Dodatek č. 16 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě, uzavřené
dle ust. § 19c zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území města Šenov.
24. uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
č. VPIC/MS/2021/00082 se společností CETIN a.s., pro realizaci překládky kabelového
vedení v rámci stavby Chodník v ul. Škrbeňská za cenu 1 061 813,00 Kč.
25. Dohodu o ukončení Smlouvy o využívání systému nakládání s komunálním odpadem
na území města Šenov.
26. Dodatek č. 9 k Dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků kanalizací
provozně souvisejících č. 251/DPS/OS/K/2015 mezi městem Šenov, IČ 00297291
a SmVaK Ostrava a.s., IČ 45193665, kterým je stanovena cena na rok 2022 za
odvedené odpadní vody (vody převzaté) pro kanalizaci pro veřejnou potřebu Alejský
dvůr – kanalizační stoky a kanalizaci Šenov-Sever ve výši 20,41 Kč/m3 + DPH v zákonné
výši.
27. Dodatek č. 11 k Dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků kanalizací
provozně souvisejících č. 68/DPS/OS/K/2014 mezi městem Šenov, IČ 00297291
a SmVak Ostrava a.s., IČ 45193665, kterým je stanovena cena na rok 2022 za
odvedené odpadní vody (vody převzaté) pro kanalizaci pro veřejnou potřebu Šenov –
JIH ve výši 15,99 Kč/m3 + DPH v zákonné výši.
28. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 279/2021 na veřejnou zakázku podlimitní „Víceúčelová
hrací plocha SK Lapačka“ mezi městem Šenov, IČ 00297291 a společností StavoSport
s. r. o., IČ 29278481.
29. přístup Uživatele pro Mgr. Josefa Alexandra Materu na elektronický nástroj Portálu
vhodného uveřejnění v rámci zadávacího řízení pro výběr zhotovitele stavebních prací
na veřejnou zakázku „Rekonstrukce ZUŠ Viléma Wünsche, Šenov“.
30. předloženou zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele stavebních prací na
veřejnou zakázku „Rekonstrukce ZUŠ Viléma Wünsche, Šenov“.
31. plán práce komise bezpečnosti na období leden až září 2022.
32. plán práce dopravní komise na období leden až září 2022.
c) odkládá projednání materiálu:
1. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku p. č. 447/2,
529/2, 530/8, 553/7, 657/8, 553/6, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu „Zařízení distribuční
soustavy“ (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.
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d) uděluje
1. souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 2 376,00 Kč pro Základní
školu Šenov, Radniční náměstí 1040, příspěvková organizace od WOMEN FOR
WOMEN, o. p. s., v rámci charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI.
e) jmenuje
1. do hodnotící komise v rámci zadávacího řízení pro výběr zhotovitele stavebních prací
na veřejnou zakázku „Rekonstrukce ZUŠ Viléma Wünsche, Šenov“
a) členy: Ing. Tomáš Holuša, Ing. Pavel Knop-Kostka, Vlasta Urbášková, Mgr. Josef
Alexander Matera, Ing. Iveta Menšíková
b) náhradníky: Ing. Stanislava Hutáková, Mgr. Alžběta Hrachovinová, Ing. Soňa
Frýdecká, Radka Lankočí
f) vyslovuje
1. předchozí souhlas s přijetím finančního daru v celkové výši 3 000 Kč od SN
elektrozámečnictví s. r. o., Šenov pro Základní školu Šenov, Radniční náměstí 1040,
příspěvková organizace.
g) rozhodla
1. o přijetí aktualizace Podmínek SENIOR EXPRES ŠENOV od 1. 1. 2022.
2. o vyloučení nabídky uchazeče Profiza s. r. o., IČ: 29244935, na základě doporučení
a informací uvedených v protokolu z jednání hodnotící komise.
3. uzavřít smlouvu o dílo na akci „Odkanalizování lokality U Staré školy, Šenov“ se
společností STASPO, spol. s r. o., IČ: 41035704, se sídlem Těšínská 254, Ostrava –
Radvanice, PSČ 716 00, s cenou 2 256 142,01 Kč bez DPH, tj. 2 729 931,83 Kč s DPH.
h) pověřuje
1. starostu města k podepsání smlouvy o dílo na akci „Odkanalizování lokality U Staré
školy, Šenov“ se společností STASPO, spol. s r. o., IČ: 41035704, se sídlem Těšínská 254,
Ostrava – Radvanice, PSČ 716 00, s cenou 2 256 142,01 Kč bez DPH, tj. 2 729 931,83 Kč
s DPH.
Šenov 22. 12. 2021
Zapsala: Ing. Blažena Preinová

Ing. Tomáš Holuša
místostarosta

Ing. Jan Blažek
starosta
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