
1 
 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Souhrn výsledků 

80. schůze rady města konané dne 8. 3. 2022 
 

Rada města  

 

a) bere na vědomí 
1. zápis z 29. jednání komise dopravní, konaného dne 16. 2. 2022. 
2. zápis z 26. jednání komise kulturní, konaného dne 21. 2. 2022. 
3. návrh dohody se společností SmVaK a.s. ve vztahu ke stavbě Zpomalovací polštář 

Sousedská x Příčná. 
 

b) schvaluje 

1. program schůze rady města. 

2. kontrolu plnění úkolů uložených radou města: splněn úkol 77/1. 
3. rozpočtové opatření č. 4/2022 dle předloženého návrhu. 
4. dotaci Farnímu sboru Slezské církve evangelické v Havířově-Bludovicích na projekt 

„Oživení kulturního dědictví – kaple na Sedlácích v Šenově“ ve výši 49.000,00 Kč                  
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 

5. smlouvu o pronájmu části nebytových prostor (věže) v budově Hasičské zbrojnice, 
situované na pozemku p. č. 45/1 v k. ú. Šenov u Ostravy pro umístění zařízení pro 
poskytování služby kabelového připojení k síti Internet na dobu od 1. 4. 2022 do             
31. 3. 2027 ve výši 500,00 Kč měsíčně + DPH. 

6. ukončení školního roku Základní umělecké školy Viléma Wünsche, příspěvkové 
organizace, ke dni 17. 6. 2022 z důvodu rozsáhlé rekonstrukce budovy školy, při níž 
nelze zajistit bezpečný pohyb žáků. 

7. záměr pronájmu pozemků p. č. 3553/2, trvalý travní porost, o výměře 5823 m2 a p. č. 
3554/2, trvalý travní porost, o výměře 768 m2, oba v k. ú. Šenov u Ostravy, zapsaných 
na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro MSK, Katastrální pracoviště Ostrava, k využití pro 
zemědělskou činnost. 

8. uzavření Dohody o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla                 
č. 17132 mezi SmVaK a.s. a městem Šenov. 

9. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na částech pozemků p. č. 
5355/2 a 5357/3 v k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu venkovního kabelového vedení NN, 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035, za jednorázovou náhradu 
100,00 Kč z důvodu stavby vyvolané požadavkem města. Geometrický plán bude 
vypracován po realizaci stavby.  
Nedojde-li k uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zařízení práva VB – služebnosti do 
šesti měsíců od schválení VB radou města, pozbývá toto usnesení platnosti. 
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10. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku p. č. 1816/21, k. ú. 
Šenov u Ostravy, pro stavbu kanalizační přípojky k pozemku p. č. 3238/1, k. ú. Šenov u Ostravy, 
ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 3238/1 (  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. 

11. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku p. č. 5593, 5170/16, 
5481, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu vodovodní přípojky k pozemku p. č. 5478/3, k. ú. Šenov 
u Ostravy, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 5478/3 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. 

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.) dle situačního snímku S2 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. 5705/18               
a 5528, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu kanalizační přípojky, vodovodní přípojky a sjezdu 
k pozemku p. č. 5705/9, k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 5705/9       

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 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. 253, k. ú. Šenov 
u Ostravy, pro stavbu vodovodní přípojky a sjezdu k pozemku p. č. 278, k. ú. Šenov u Ostravy, 
ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 278 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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c) souhlasí 
1. s provedením odpisu pohledávky ve výši 304,00 Kč dle předloženého návrhu MěPOS, 

příspěvková organizace. 
 

 

d) revokuje 

1. usnesení č. 77/b/12 ze dne 20. 1. 2022 (zřízení věcného břemene – služebnosti pro 
stavbu elektro přípojky k novostavbě rodinného domu na pozemku p. č. 693/3, ulice 
Pod Křižovatkou – p. č. 488). 

 

 

 

 

Šenov 9. 3. 2022 

Zapsala: Ing. Blažena Preinová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Holuša                                                  Ing. Jan Blažek 

místostarosta                                                           starosta 


