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__________________________________________________________________________ 

Souhrn výsledků 

82. schůze rady města konané dne 12. 4. 2022 

Rada města  

a) bere na vědomí 
1. plnění limitu mzdových prostředků příspěvkových organizací města za rok 2021. 
2. stavy peněžních fondů příspěvkových organizací k 31.12.2021. 
3. Závěrečný účet města Šenov za rok 2021. 
4. zprávu o činnosti a hospodaření MěPOS za rok 2021. 
5. přípravu zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 4. 2022. 
6. zápis z 27. jednání komise kulturní, konaného dne 14. 3. 2022. 
7. zápis z 21. jednání komise sociální a volnočasové, konaného dne 14. 3. 2022. 
8. zápis z 27. jednání komise rozvoje města a ŽP, konaného dne 16. 3. 2022. 
9. zápis ze 14. jednání komise bezpečnosti, konaného dne 25. 2. 2022. 
10. zápis z 31. jednání komise dopravní, konaného dne 1. 4. 2022. 
11. zápis č. 3/2022 likvidační komise města Šenov ze dne 24. 3. 2022. 
12. zápis č. 4 likvidační komise Šenov ze dne 8. 4. 2022. 

 

b) schvaluje 

1. program schůze rady města. 

2. kontrolu plnění úkolů uložených radou města. 

3. účetní závěrku příspěvkové organizace MěPOS, příspěvková organizace, Zámecká 27, 
739 34 Šenov, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2021. 

4. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040, 
příspěvková organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2021. 

5. účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Šenov, příspěvková organizace, 
sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2021. 

6. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní umělecká škola Viléma Wünsche, 
Šenov, příspěvková organizace, Zámecká 2, sestavenou k rozvahovému dni 
31.12.2021. 

7. účetní závěrku příspěvkové organizace Knihovna & Šenovské muzeum, příspěvková 
organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2021. 

8. výši zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací za rok 2021, a to: 
Mateřská škola Šenov                                                 1 042,50 Kč 

Základní škola Šenov                                                      - 

Základní umělecká škola Viléma Wünsche                          -   

Knihovna & Šenovské muzeum                                           -  

MěPOS                                                                   297 055,13 Kč. 
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9. rozdělení zlepšených výsledků hospodaření příspěvkových organizací města za rok 
2021 do peněžních fondů příspěvkových organizací dle předloženého návrhu 
zřizovatele. 

10. limity mzdových prostředků na rok 2022 pro příspěvkové organizace dle předloženého 
návrhu. 

11. vyřazení a likvidaci majetku Základní školy Šenov, Radniční náměstí 1040, příspěvková 
organizace, 739 34 Šenov a ZŠ Podlesí, Těšínská 286, 739 34 Šenov. 

12. poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov ve výši 2 000 Kč na úhradu provozních               
a osobních nákladů žadateli Žebřík, o.p.s., Rolnická 101/22, 709 00 Ostrava – Nová Ves 
na rok 2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Šenov      
a žadatelem. 

13. neposkytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Šenov na podporu projektu 
„Sociální automobil organizace SANTÉ Havířov“ žadateli SANTÉ – centrum 

ambulantních a pobytových sociálních služeb, příspěvková organizace, Tajovského 
1156/1, 736 01 Haviřov – Podlesí. 

14. neposkytnutí finančního daru z rozpočtu města Šenov na podporu potřeb financování 
programů organizace Zdravotní klaun, o.p.s., Paříkova 355/7, 190 00 Praha 9 – 

Vysočany. 
15. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku p. č. 

3855/3, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu kanalizační a vodovodní přípojky k pozemku 

p. č. 3814/16, 3814/17, 3814/18, 3855/3, k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch vlastníka 
pozemku p. č. 3814/16, 3814/17, 3814/18, 3855/3 za 
jednorázovou náhradu ve výši 3 000,00 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. 

16. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku p. č. 788, 
k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu sjezdu k pozemku p. č. 762/1, k. ú. Šenov u Ostravy, 

ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 762/1  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 zařízení práva VB – služebnosti do 
tří měsíců od schválení VB radou města, pozbývá toto usnesení platnosti. 

17. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku p. č. 
5800/2, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu elektro přípojky k pozemku p. č. 5802/2,                  
k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 5802/2 (JT invest Ostrava    

s. r. o.) 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. 
 



3 
 

18. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku p. č. 581/3, 
3277, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu kanalizační přípojky a sjezdu k pozemku p. č. 
579/6, k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 579/6 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 zařízení práva VB – služebnosti do 
tří měsíců od schválení VB radou města, pozbývá toto usnesení platnosti. 

19. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o přepravě s poskytovatelem služby p. Beátou Philipp, Údolní 
375/21, 747 17 Darkovice, IČ 74638823, zastoupenou na základě plné moci 

účinnost Dodatku č. 2 od 1. 5. 2022. 

20. poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov ve výši 3 000 Kč žadateli Podané ruce z. s., 
Zborovská 465, 738 01 Frýdek-Místek na rok 2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy                         
o poskytnutí dotace mezi městem Šenov a žadatelem. 

21. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku                           
p. č. 5800/2, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu vedení vysokého napětí v k. ú. Šenov        
u Ostravy, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 5802/34 (FEBE CRAFT s. r. o.) 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 zařízení práva VB – služebnosti do 
tří měsíců od schválení VB radou města, pozbývá toto usnesení platnosti. 

22. uzavření pachtovní smlouvy s Lenkou Randusovou, Vidče, IČ 6060975, o pachtu 
pozemků p. č. 3553/2, trvalý travní porost, o výměře 5823 m2 a 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, za pachtovné ve výši 
500 Kč/ha, za podmínek ve smlouvě sjednaných. 

23. vyřazení a návrh k odprodeji vozidla VW POLO Comfortline pořízeného v roce 2006. 

24. záměr odprodeje vozidla VW POLO Comfortline, barvy modré, rok výroby 2006 inv.        
č. 42, evidenční č. Měs 108 s minimální cenou nabídky 30 000 Kč. 

25. poskytnutí dotace  z rozpočtu města Šenov ve výši 3 000 Kč na úhradu provozních             
a osobních nákladů žadateli Domov se zvláštním režimem POHODA, z. ú. Dolní 
Domaslavice 249, 739 38, IČ 07174357 a uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem 
Šenov a žadatelem. 

26. poskytnutí finančního daru společnosti SOS Adra – Pomoc Ukrajině ve výši 20 000 Kč. 
 

c) rozhodla 

1. o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2022 pobočnému spolku PIONÝR, z. s. – 

Pionýrská skupina Šenov, IČ 68158017, na podporu činnosti – „Příměstské tábory 
v Šenově v roce 2022“ ve výši  500 Kč na dítě s trvalým pobytem v Šenově, maximálně 
částku  12 000 Kč / turnus a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
s tímto žadatelem. 

2. pověřit finanční odbor uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se 
spolkem PIONÝR, z. s. – Pionýrská skupina Šenov na podporu činnosti – „Příměstské 
tábory v Šenově v roce 2022“ ve výši 500 Kč na dítě s trvalým pobytem v Šenově, 
maximálně částku  12 000 Kč / turnus. 
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3. o přijetí účelové dotace ve výši 221 000,00 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2022 a o 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi 
Moravskoslezským krajem a městem Šenov. 

4. o uzavření Smlouvy o zajištění umístění a provozu pouťových atrakcí mezi městem 
Šenov a firmou Václav Lagron, IČ 47427825, se sídlem Josefa Šavla 765/13, 709 00 
Ostrava – Mariánské Hory, za podmínek v ní sjednaných (v případě konání Šenovského 
jarmarku dne 26. 8. 2023). 

5. o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2022 ve výši 10 000 Kč spolku Český 
rybářský svaz, z. s., místní organizace Ostrava, IČ 15502791, na zajištění akce „Závod 
mládeže ČRS v plavané o pohár starosty města Šenova“. 

6. pověřit finanční odbor uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 
10 000 Kč se spolkem Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Ostrava, IČ 15502791, 
na zajištění akce „Závod mládeže ČRS v plavané o pohár starosty města Šenova“. 

7. o přijetí účelové dotace ve výši 180 000 Kč z rozpočtu  Moravskoslezského kraje a o 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci 
dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském 
kraji na rok 2022 a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje mezi Moravskoslezským krajem a městem Šenov. 

8. o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2022 ve výši 6 000 Kč spolku Palas Dance, 

Šenov, IČ 22762884, na nákup reprezentačních triček na zajištění akce „Koncerty pro 
Ukrajinu“. 

9. pověřit finanční odbor uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši     
6 000 Kč se spolkem Palas Dance, IČ 22762884, na zajištění akce „Koncerty pro 
Ukrajinu“. 

10. o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2022 ve výši  20 000 Kč spolku Šachový 
klub Šenov, z. s., IČ 60803622 na zajištění akce „OPEN RAPID ŠACH ŠENOV 2022“. 

11. pověřit finanční odbor uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 
20 000 Kč se spolkem Šachový klub Šenov, z. s., IČ 60803622 na zajištění akce „OPEN 
RAPID ŠACH ŠENOV 2022“. 
 

 

d) uděluje souhlas 

1. MěPOS, příspěvkové organizaci, k použití rezervního fondu na posílení fondu investic. 
 

 

e) stanoví 
1. výsledky hospodaření na rok 2022 příspěvkovým organizacím ve výši 0 Kč dle 

předloženého návrhu. 
 

 

f) postupuje ZMě 

1. Závěrečný účet města Šenov za rok 2021 k projednání, doporučuje vyjádřit souhlas 
s celoročním hospodařením bez výhrad. 

2. na vědomí zprávu o činnosti a hospodaření MěPOS za rok 2021. 
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g) doporučuje ZMě 

1. schválit účetní závěrku města sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2021. 
2. prodat nemovitou věc, a to pozemek p. č. 505/2, ost.plocha / ost. komunikace, o výměře            

42 m2, který dle GP č. 4674-2/2022 vznikl oddělením z pozemku p. č. 505, o původní výměře 
1969 m2, nacházejícího se v k. ú. Šenov u Ostravy a zapsaném na listu vlastnictví č. 1                           
u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, panu                      

bytem Šenov, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 10 530,00 Kč s tím, že 
kupující uhradí veškeré náklady s tímto prodejem spojené. 

3. nepřijmout nabídku úplatného převodu pozemku p. č. 3962, k. ú. Šenov u Ostravy, z vlastnictví 
ÚZSVM do majetku města Šenov. 

4. nepřijmout nabídku převodu pozemku p. č. 3525, k. ú. Šenov u Ostravy, z vlastnictví ÚZSVM 
do majetku města Šenov a doporučuje přednostně nabídnout tento pozemek Ředitelství silnic 
a dálnic. 

5. souhlasit s převodem pozemků p. č. 363/1 a 363/3, k. ú. Šenov u Ostravy, z majetku města 
Šenov do vlastnictví ÚZSVM za podmínky, že předmětem převodu budou i další pozemky             

p. č. 139/3, 139/6, 139/8, 139/12 a 139/15 v k. ú. Šenov u Ostravy. 
 

 

Šenov 14. 4. 2022 

Zapsala: Ing. Blažena Preinová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomáš Spratek                                                   Ing. Jan Blažek 

člen rady města                                                          starosta 


