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___________________________________________________________________________ 

Souhrn výsledků 

78. schůze rady města konané dne 8. 2. 2022 
 

Rada města: 
a) bere na vědomí 

1. vyhodnocení strategie rozvoje města. 

2. zprávu Senior klubu Šenov. 
3. přípravu zasedání zastupitelstva města konaného dne 22. 2. 2022. 
4. zápis z 26. jednání komise rozvoje města a ŽP, konaného dne 2. 2. 2022. 
5. zápis z 20. jednání komise sociální a volnočasové, konaného dne 24. 1. 2022. 
6. Zprávu o kontrolách použití poskytnutých dotací za rok 2021 včetně její přílohy. 
7. výsledky veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací na místě k 30. 6. 2021 ve 

smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
v platném znění, s odkazem na § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole. 

8. Zápis č. 2/2022 likvidační komise města Šenov ze dne 3. 2. 2022. 
9. „Písemnou zprávu o hodnocení nabídek“ a „Výsledek posouzení splnění podmínek 

účasti vybraného dodavatele“ na veřejnou zakázku „Rekonstrukce ZUŠ Viléma 
Wünsche, Šenov“. 

10. protokol o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek na akci „Pořízení vozidla na 
alternativní pohon-Město Šenov“. 

 

b) schvaluje 

1. program schůze rady města.  
2. kontrolu plnění úkolů uložených radou města: trvá úkol 77/1. 
3. poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Šenov žadateli SANTÉ – centrum 

ambulantních a pobytových služeb, příspěvková organizace, Tajovského 1156/1, 736 01 

Havířov – Podlesí ve výši 2.000,00 Kč na provoz denního stacionáře a uzavření 
darovací smlouvy mezi městem Šenov a žadatelem. 

4. poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov ve výši 2.000,00 Kč žadateli Adámková vila, 
Domov se zvláštním režimem, z. ú., Raškovice 28, 739 04 Pražmo a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Šenov a žadatelem. 

5. prodloužení smlouvy o přepravě Dodatkem č. 1 s poskytovatelem služby p. Beátou 
Philipp, Údolní 375/21, 747 17 Darkovice, zastoupenou na základě plné moci  

 na dobu určitou do 31. 12. 2022. 
6. rozpočtová opatření č. 1, 3/2022 dle předloženého návrhu. 
7. poskytnutí dotace ve výši 25.000,00 Kč na tlakovou kanalizační přípojku a uzavření 

smlouvy na poskytnutí této dotace s žadateli J. a L. Stavinohovými, bytem Šenov. 
Výše dotace může být snížena na výši skutečně doložených nákladů na realizaci 
přípojky. 

MĚSTO ŠENOV 
Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov 

okres Ostrava-město 
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8. poskytnutí dotace ve výši 25.000,00 Kč na tlakovou kanalizační přípojku a uzavření 
smlouvy na poskytnutí této dotace s žadatelem N. Mučicovou, bytem Šenov. Výše 
dotace může být snížena na výši skutečně doložených nákladů na realizaci přípojky. 

9. poskytnutí dotace ve výši 25.000,00 Kč na tlakovou kanalizační přípojku a uzavření 
smlouvy na poskytnutí této dotace s žadatelem Z. Štefkem, bytem Šenov. Výše 
dotace může být snížena na výši skutečně doložených nákladů na realizaci přípojky. 

10. poskytnutí dotace ve výši 25.000,00 Kč na tlakovou kanalizační přípojku a uzavření 
smlouvy na poskytnutí této dotace s žadatelem J. Mučicou, bytem Šenov. Výše 
dotace může být snížena na výši skutečně doložených nákladů na realizaci přípojky. 

11. poskytnutí dotace ve výši 25.000,00 Kč na tlakovou kanalizační přípojku a uzavření 
smlouvy na poskytnutí této dotace s žadatelem R. Trávníčkem, bytem Šenov. Výše 
dotace může být snížena na výši skutečně doložených nákladů na realizaci přípojky. 

12. uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. OV/16/e/2022/Ha s Moravskoslezským 
krajem, Správou silnic Moravskoslezského kraje k zemnímu kabelovému vedení NN 
pro nasvětlení přechodu a umístění radaru v rámci stavby „Přechod pro chodce,         
ul. Petřvaldská, Šenov“. 

13. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku p. č. 
198/9, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu sjezdu 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 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. 

14. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku p. č. 
3323/1, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu sjezdu k pozemku p. č. 3309/1, k. ú. Šenov   
u Ostravy, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 3309/1 

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. 

15. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku p. č. 
3147/1, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavby dvou vodovodních přípojek k pozemkům p. 
č. 3155/1, 3159, k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 3155/1, 
3159 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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16. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku p. č. 2166, 

k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu kanalizační přípojky a sjezdu k pozemku p. č. 
2099/1, k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch vlastníka pozemku p č. 2099/1                   

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. 

17. vyřazení a likvidaci majetku dle Zápisu č. 2/2022 likvidační komise města Šenov. 
 

 

c) vyslovuje 

1. souhlas s navýšením počtu žáků ve školní družině z 225 na 285 pro nový zápis do 
rejstříku škol. 
 

d) rozhodla 

1. uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti s Moravskoslezským krajem, se sídlem                
ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupeným Správou silnic 

Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 
Ostrava, IČ 00095711, která jedná na základě článku IX, odst. 3), písm. d) zřizovací 
listiny, ve prospěch města Šenov pro zřízení a provozování zemního kabelového 
vedení k VO v rámci stavby „Město Šenov, Doplnění VO podél chodníku                    
v ul. Václavovická“ v části pozemku parcelní č. 5715/1 v katastrálním území Šenov       
u Ostravy z dohodnutou cenu 1.210,00 Kč včetně DPH. 

2. o nákupu energií pro město Šenov prostřednictvím DSO Regionu Slezská brána             
a uzavření Smlouvy o společném postupu zájemce při centralizovaném zadávání na 
dodávky elektrické energie a zemního plynu. 

3. v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce ZUŠ Viléma Wünsche, Šenov“ 
na základě „Písemné zprávy o hodnocení nabídek“ o pořadí uchazečů na 1. až 3. 
místě: 
1. KAMI PROFIT s. r. o., odštěpný závod, Spojů 835/2, 708 00 Ostrava-Poruba, 

nabídková cena 10.447.860,21 Kč bez DPH; 

2. ERVO stavby. spol. s r. o., Budovatelů 771/1, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá, 
nabídková cena 10.743.958,64 Kč bez DPH; 

3. OSTRAVSKÉ STAVBY a. s., Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava-Přívoz, nabídková 
cena 11.960.582, 00 Kč bez DPH. 

4. na základě dokumentu „Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného 
dodavatele“ a v souladu s rozhodnutím zastupitelstva města č. 16/d/3 ze dne           
20. 9. 2016 o uzavření smlouvy o dílo na stavební práce pro veřejnou zakázku 
„Rekonstrukce ZUŠ Viléma Wünsche, Šenov“ mezi městem Šenov a společností KAMI 
PROFIT s.r.o., IČ 05264758, se sídlem Spojů 835/2, 708 00 Ostrava-Poruba za 

nabídkovou cenu 10.447.860,21 Kč bez DPH. Uzavření smlouvy provede starosta po 
uplynutí lhůty pro podání námitek, budou-li námitky podány včas, pak po doručení 
rozhodnutí o námitkách, v souladu se zákonem 134/2016 Sb. v platném znění, § 245 
a souvisejícími paragrafy a po poskytnutí součinnosti dle § 122 odst. 3. 
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5. o uzavření kupní smlouvy na akci „Pořízení vozidla na alternativní pohon-Město 
Šenov“ se společností Auto Hruška s. r. o., se sídlem U Staré elektrárny 1895/52,      
710 00 Ostrava, IČ: 25877470, za nabídkovou cenu 1.449.980,99 Kč bez DPH 
(1.754.477,00 Kč s DPH). 

 

e) odkládá 

1. materiál nabídka převodu pozemku p. č. 3525, k. ú. Šenov u Ostravy, z vlastnictví 
ÚZSVM do majetku města Šenov k projednání na příští schůzi RMě.  

 

f) souhlasí 
1. s uzavřením Smlouvy o společném postupu zájemce - Základní škola Šenov, 

příspěvková organizace, se sídlem Radniční náměstí 1040, 739 34 Šenov - při 
centralizovaném zadávání na dodávky elektrické energie. 

2. s uzavřením Smlouvy o společném postupu zájemce – Mateřská škola Šenov, 
příspěvková organizace, se sídlem Lipová 861, 739 34 Šenov - při centralizovaném 
zadávání na dodávky elektrické energie a zemního plynu. 

3. souhlasí s uzavřením Smlouvy o společném postupu zájemce - Základní umělecká 
škola Viléma Wünsche, příspěvková organizace, se sídlem Zámecká 2, 739 34 Šenov - 
při centralizovaném zadávání na dodávky elektrické energie a zemního plynu. 

4. s uzavřením Smlouvy o společném postupu zájemce - MěPOS Šenov, příspěvková 
organizace, se sídlem Zámecká 27, 739 34 Šenov - při centralizovaném zadávání na 
dodávky elektrické energie a zemního plynu. 

5. s využitím kluboven v prostorách Staré školy Šenov s možností přespání pro Junák – 

český svaz, středisko Šenov ve dnech 25. 2. – 26. 2. 2022 pro členy organizace. 
6. s konáním akce s názvem Závod vlčat a světlušek dne 2. 4. 2022 v budově Staré školy 

a přilehlém okolí od 08:00 hod. do 15:00 hod. 
7. se zapojením Mateřské školy Šenov do projektu „Labyrint prírody“ v rámci 

přeshraniční česko-slovenské spolupráce.  
 

g) pověřuje 

1. starostu města k podepsání kupní smlouvy na akci „Pořízení vozidla na alternativní 
pohon-Město Šenov“ se společností Auto Hruška s. r. o., se sídlem U Staré elektrárny 
1895/52, 710 00 Ostrava, IČ: 25877470, s cenou 1.449.980,99 Kč bez DPH 

(1.754.477,00 s DPH). 

 

h) postupuje ZMě 

1. na vědomí vyhodnocení strategie rozvoje města. 

2. k vyjádření ne/souhlasu s uzavřením Darovací smlouvy č. OV/17/j/2022/Ha 
s Moravskoslezským krajem, Správou silnic Moravskoslezského kraje. 

 

i) doporučuje ZMě 

1. schválit rozpočtové opatření č. 2/2022 dle předloženého návrhu s úpravou u § 3330 
ostatní záležitosti církví - navýšení o 100.000,00 Kč. 

2. poskytnout dotaci Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Šenově na 
rekonstrukci střechy kostela ve výši 150.000,00 Kč. 
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3. posunout vyhodnocení 8. ročníku ankety „Ocenění za reprezentaci města Šenova za 
rok 2020 – 2021“ a ocenění nominovaných na slavnostním zasedání zastupitelstva 
města při výročí jmenování Šenova městem, tj. v roce 2023. 

4. neschválit záměr prodeje části pozemku p. č. 2937, ost. plocha / sportoviště                  
a rekreační plocha, o výměře cca 1170 m2 (dle zakreslení ve snímku z KN) v k. ú. 
Šenov u Ostravy.  

5. rozhodnout o vstupu a podání přihlášky města Šenov do SNKO po upřesnění lokality 
umístění technologického zařízení pro efektivní zpracování komunálního odpadu. 

6. rozhodnout o vstupu a podání přihlášky MěPOS Šenov do SNKO po upřesnění lokality 
umístění technologického zařízení pro efektivní zpracování komunálního odpadu. 
 

 

 

Šenov 9. 2. 2022 

Zapsala: Ing. Blažena Preinová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Holuša      Ing. Jan Blažek 

místostarosta       starosta   

                                                                       


