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Souhrn výsledků 
81. schůze rady města konané dne 17. 3. 2022 

 
Rada města  
 
a) bere na vědomí 

1. zápis z 30. jednání komise dopravní, konaného dne 09. 3. 2022. 
2. zprávu o posouzení splnění podmínek vybraného dodavatele na akci „Pořízení 

svozového vozidla pro svoz komunálního odpadu“. 
 
b) schvaluje 

1. program schůze rady města. 
2. kontrolu plnění úkolů uložených radou města. 
3. rozpočtové opatření č. 5 – 8 / 2022 dle předloženého návrhu.  
4. odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2022 ve výši: 

Mateřská škola Šenov, příspěvková organizace                                      470.628,00 Kč 
Základní škola Šenov, příspěvková organizace                                     2.916.796,00 Kč  
Základní umělecká škola Viléma Wünsche, příspěvková organizace   172.726,00 Kč 
MěPOS, příspěvková organizace                                                             2.130.676,00 Kč. 

5. záměr pořízení Změny č. 2 Územního plánu Šenova, která bude řešit změny na pozemku 
p. č. 2477/15 v k. ú. Šenov u Ostravy tak, aby bylo možné realizovat stavbu nákupního 
centra a dále požadavky ze strany města Šenov. 

6. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku p. č. 2504/1, 
2504/2, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu elektro přípojky k pozemku p. č. 2592/2, k. ú. Šenov 
u Ostravy, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 2592/2 (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 tří měsíců 
od schválení VB radou města, pozbývá toto usnesení platnosti. 

7. Zásady pro použití prostředků Sociálního fondu zaměstnanců města Šenov, zařazených 
do Městského úřadu Šenov a MěP Šenov. 

 
c) rozhodla 

1. o rozdělení dotací z rozpočtu města pro rok 2022 v rámci vyhlášeného dotačního 
programu „Podpora a rozvoj aktivit spolků ve městě Šenov na rok 2022“ dle 
upraveného návrhu a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace 
s jednotlivými žadateli dle upraveného návrhu.  
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2. pověřit finanční odbor uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace 
s jednotlivými žadateli v rámci vyhlášeného dotačního programu „Podpora a rozvoj 
aktivit spolků ve městě Šenov na rok 2022“. 

3. uzavřít Kupní smlouvu na akci „Pořízení svozového vozidla pro svoz komunálního 
odpadu“ se společností Komunální technika, s. r. o., IČ: 26684055, se sídlem 
Boleslavská 1544, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, s cenou 2.569.000,00 Kč 
bez DPH (3.108.490,00 Kč s DPH). 

 
 
d) souhlasí 

1. s umístěním mobilního prodejního zařízení na prodejním místě nad rámec smlouvy 323/2017, 
a to ve dnech od pondělí do pátku i přes noc v období od 1. 5. 2022 do 30. 9. 2022. 

2. souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci a o zpracování studie Optimalizace hospodaření         
s komunálními odpady včetně jejich obalové složky se společností  EKO-KOM a. s., IČO 
25134701, se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 na základě podmínek výzvy k podání 
nabídek v rámci pilotního projektu podpory intenzifikace tříděného sběru v Moravskoslezském 
kraji v roce 2022. 

 
 
e) pověřuje 

1. starostu města k podepsání Kupní smlouvy na akci „Pořízení svozového vozidla pro svoz 
komunálního odpadu“ se společností Komunální technika, s. r. o., IČ: 26684055, se 
sídlem Boleslavská 1544, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, s cenou 
2.569.000,00 Kč bez DPH (3.108.490,00 Kč s DPH). 

 
f) odkládá 

1. schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o přepravě s poskytovatelem služby p. Beátou Philipp, 
Údolní 375/21, 747 17 Darkovice, zastoupenou na základě plné moci Markem Philippem. 

 
 
Šenov 17. 3. 2022 
Zapsala: Ing. Blažena Preinová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Tomáš Holuša                                                  Ing. Jan Blažek 
místostarosta                                                           starosta 


