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___________________________________________________________________________ 

Souhrn výsledků 

77. schůze rady města konané dne 20. 1. 2022 
 

Rada města: 
 

a) bere na vědomí 
1. zprávu o činnosti komise pro projednání přestupků města Šenova za rok 2021. 

2. zápis z 25. jednání komise kulturní konaného dne 10. 1. 2022. 

3. zápis č. 1 likvidační komise města Šenov ze dne 07. 1. 2022. 

4. žádost o pronájem části nebytových prostor v budově Hasičské zbrojnice, 

situované na pozemku p. č. 45/1, k. ú. Šenov u Ostravy. 
5. zápis z 28. jednání komise dopravní konaného dne 17. 1. 2022. 

 

 

b) schvaluje 

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

3. plán kontrol 2022 úseku právního a kontrolního. 
4. Výroční zprávu za rok 2021 zpracovanou podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.,                   

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
5. sazebník úhrad za poskytování informací na účetní období 2022. 
6. výši stravného při služebních cestách dle návrhu. 
7. zvýšení nájemného u nájemních vztahů, uzavřených na základě nájemních smluv 

opatřených inflační doložkou, o průměrnou roční míru inflace v roce 2021 ve výši 3,8 %. 
8. uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání s  

Šenov, IČ 01156187, o 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, za nájemné ve výši 120 Kč bez DPH/1 hod. a za podmínek ve smlouvě 
sjednaných. 

9. vyřazení a likvidaci majetku Základní školy Šenov, Radniční náměstí 1040, příspěvková 
organizace. 

10. uzavření Dodatku č. 02 ke Smlouvě o zajišťování servisních služeb (konfigurační práce 
spojené s ovládáním řídicího systému veřejného osvětlení TELENSA Planet) ze dne    
29. 9. 2020 se zhotovitelem INIS Solutions s. r. o., IČ 05274524, sídlo Česká 3195/47, 
700 30 Ostrava – Zábřeh. 
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11. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku p. č. 4544, 
k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu kanalizační přípojky k pozemku p. č. 4531, k. ú. 
Šenov u Ostravy, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 4531  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. 

12. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku p. č. 488, 
k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu elektro přípojky k pozemku p. č. 693/3, k. ú. Šenov      
u Ostravy, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 693/3 (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. 

13. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku p. č. 5373, 
k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu elektro přípojky k pozemku p. č. 5378/2, k. ú. Šenov   
u Ostravy, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 5378/2 (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. 

14. uzavření smlouvy mezi společností ECOBAT s. r. o., se sídlem Soborská 1302/8, 160 00 
Praha 6 a městem Šenov o zřízení míst zpětného odběru odpadních baterií                    
a akumulátorů. 

15. uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se 
Správou železnic, státní organizací, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, 
PSČ 110 00, IČ 70994234 ve prospěch města Šenov na části pozemku p. č. 5804/1 pro 
zřízení veřejného osvětlení a přijetí vratky zálohy ve výši 41.999,10 Kč vč. DPH. 
 

 

c) rozhodla 

1. o snížení příspěvku na provoz MěPOS, příspěvková organizace v r. 2021 ve výši 
2.669.200,00 Kč a jeho převodu do fondu investic. 

 

 

d) ruší 
1. konání akce Ples města Šenov 2022. 
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e) uděluje 

1. souhlas ke kácení dřevin a porostu ve vlastnictví města Šenov Správě železnic, státní 
organizace, IČ 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
(Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc – organizační jednotka) 
zastoupené společností EXprojekt s. r. o., IČ 29285801, se sídlem Heršpická 758/13, 
619 00 Brno v rámci záměru „Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) – 

zastávka Havířov střed (mimo)“. 
 

 

f) postupuje ZMě 

1. zprávu o činnosti komise pro projednání přestupků města Šenova za rok 2021.   

 

 

g) ukládá 

77/1 zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor v budově Hasičské zbrojnice, situované 
na pozemku p. č. 45/1, k. ú. Šenov u Ostravy, na úřední desku Městského úřadu Šenov 
a připravit ke schválení návrh nájemní smlouvy. 

  zodp.: OI,MH a D – úsek MH a bezpečnosti města  termín: bezodkladně 

 

 

 

 

Šenov 21. 1. 2022 

Zapsala: Ing. Blažena Preinová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Holuša      Ing. Jan Blažek 

místostarosta       starosta   

                                                                       


