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__________________________________________________________________________ 

Souhrn výsledků 
83. schůze rady města konané dne 10. 5. 2022 

Rada města  

a) bere na vědomí 

1. zprávu o činnosti JSDH za rok 2021. 

2. zprávu Krizového štábu města Šenov. 

3. zápis z 32. jednání komise dopravní konaného dne 11. 4. 2022. 

4. zápis č. 5/2022 likvidační komise města Šenov ze dne 29. 4. 2022. 

5. Smlouvu č. OS 2022 201 00006 o spolupráci a o zpracování studie Optimalizace hospodaření 
s komunálními odpady včetně jejich obalové složky. 

6. zápis z 33. jednání komise dopravní, konaného dne 4. 5. 2022. 

7. zápis z 34. jednání komise dopravní, konaného dne 9. 5. 2022. 
 

b) schvaluje 

1. program schůze rady města. 
2. kontrolu plnění úkolů uložených radou města. 
3. rozpočtová opatření č. 9 – 12/2022 dle předloženého návrhu. 
4. uzavření darovací smlouvy č. CSR 6/2022 mezi dárcem firmou Liberty Ostrava a. s., se sídlem 

Vratimovská 689/117, Kunčice, PSČ 719 00, IČ: 45193258, jakožto dárcem na straně jedné            
a městem Šenov, jakožto obdarovaným na straně druhé, jejímž předmětem je finanční dar ve 
výši 250.000,00 Kč a pověřuje starostu města Šenov k jejímu podepsání. 

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

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

7. uzavření smlouvy mezi společností ELEKTROWIN a.s., IČ: 27257843, se sídlem Michelská 
300/60, 140 00 Praha 4 a městem Šenov o umístění a provozování kontejnerů. 

8. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku p. č. 5715/3, 5528, 
5705/18, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu elektro přípojky k pozemku p. č. 5705/9, k. ú. Šenov 
u Ostravy, ve prospěch 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. 

9. vyřazení a likvidaci majetku MěPOS, příspěvková organizace, Zámecká 27, 739 34 Šenov. 
10. ceník pronájmu sportovišť v areálu SK Šenov, ul. Lipová a venkovního víceúčelového hřiště 

Stará škola Šenov pro sezónu 2022 dle předloženého návrhu. 
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11. s úpravou ceník pronájmu tělocvičen ZŠ Šenov a ceník pronájmu víceúčelového sportoviště      
ZŠ Šenov s účinností od 16. 5. 2022 (380 Kč velká tělocvična, 220 Kč malá tělocvična, tělocvična 
Podlesí, gymnastický sál). 

12. navýšení ceny díla dle článku VI. Smlouvy o dílo u MěÚ Šenov evidované pod č. 10/2021 dle 
varianty č. II a uzavření dodatku č. 1 k této smlouvě, za podmínek v něm sjednaných. 

13. s úpravou odměnu ředitelce Základní školy Šenov, Radniční náměstí 1040. 
14. uzavření dodatku Dohody č. 3346/D/OS/2022/D1 o činnosti a umístění stavby v ochranném 

pásmu vodního díla se společností SmVaK a.s. 
15. provozní řád „Sběrný dvůr města Šenov“ s účinností od 16. 5. 2022. 
16. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku p. č. 4614/15, 

4614/12, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu elektro přípojky k pozemku p. č. 4621/7, 4621/1,    
k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch 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. 

17. použití fondu investic na nákup výklopného elektrického varného kotle (3*301) do školní 
jídelny při MŠ Šenov v ceně 200.000,00 Kč. 

18. převod z fondu investic na vybavení nové třídy na MŠ Lapačka ve výši 250.000,00 Kč. 
19. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 279/2021 na veřejnou zakázku podlimitní „Víceúčelová hrací 

plocha SK Lapačka“ mezi městem Šenov, IČ 00297291 a společností StavoSport s. r. o.,                   
IČ 29278481. 

c) nesouhlasí 
1. s navrhovanou úpravou jízdního řádu ČSAD Havířov, linky č. 418, s ohledem na 

předpokládaný dopad na navýšení vyúčtování. 
 

d) rozhodla 
1. o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2022 Českému svazu včelařů, z. s., 

základní organizace Šenov, se sídlem Václavovická 1247, 739 34 Šenov, IČ: 63699460, 
ve výši 25.000,00 Kč na podporu činností ke zlepšení životního prostředí a o uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s žadatelem. 

2. pověřit finanční odbor uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s žadatelem 
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Šenov, se sídlem Václavovická 1247, 739 34 Šenov, 
IČ: 63699460. 

3. o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2022 Mysliveckého spolku Šenov Obecní, se 
sídlem U Školky 1134, 739 34 Šenov, IČ: 48772402, ve výši 12.000,00 Kč na podporu činností 
ke zlepšení životního prostředí a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
s žadatelem. 

4. pověřit finanční odbor uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s žadatelem 
Myslivecký spolek Šenov Obecní, se sídlem U Školky 1134, 739 34 Šenov, IČ: 48772402. 

5. o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2022 spolku Prime tennis club, z. s., Václavovice, 
IČ: 10677755, na akci „Příměstské tenisové tábory“ ve výši 1x 500,00 Kč na dítě do 18 let 
s trvalým pobytem v Šenově, maximálně částku 14.000,00 Kč / 3 turnusy, s tím, že 70 % bude 
vyplaceno po uzavření smlouvy a zbytek po vyúčtování dotace, a o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace s tímto žadatelem. 

6. pověřit finanční odbor uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se spolkem 
Prime tennis club, z. s., Václavovice, IČ: 10677755, na akci „Příměstské tenisové tábory“ ve výši 
1x 500,00 Kč na dítě do 18 let s trvalým pobytem v Šenově, maximálně částku 14.000,00 Kč / 
3 turnusy, s tím, že 70 % bude vyplaceno po uzavření smlouvy a zbytek po vyúčtování dotace. 
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7. o uzavření Dodatku č. 1 na akci „Výsadba zeleně – město Šenov – Část II.: Sadové úpravy – 
smuteční síň“ se společností ZAHRADY R+R – realizace a údržba zahrad s.r.o., se sídlem Stará 
cesta 700, 739 24 Krmelín, IČ: 27822737, s cenou 1.287.187,27 Kč bez DPH (1.557.496,60 Kč 
s DPH). 

 
e) jmenuje 

1. do hodnotící komise pro posouzení ideových a koncepčních studií „Revitalizace Radničního 
náměstí a okolí v Šenově“ tyto členy: 
Ing. Arch. Markéta Vysloužilová, Ing. Jan Blažek, Ing. Tomáš Holuša, Ing. Pavel Knop-Kostka, 
Ing. Iveta Menšíková. 

 

f) pověřuje 
1. starostu města k podepsání Dodatku č. 1 na akci Výsadba zeleně – město Šenov –       

Část II.: Sadové úpravy – smuteční síň“ se společností ZAHRADY R+R – realizace                    
a údržba zahrad s.r.o., se sídlem Stará cesta 700, 739 24 Krmelín, IČ: 27822737, s cenou 
1.287.187,27 Kč bez DPH (1.557.496,60 Kč s DPH). 

2. starostu města Šenov Ing. Jana Blažka k podpisu Smlouvy č. OS 2022 201 00006                   
o spolupráci a o zpracování studie Optimalizace hospodaření s komunálními odpady 
včetně jejich obalové složky na zpracování studie „Studie optimalizace obecního 
systému nakládání s komunálními odpady ve městě Šenov“. 
 

g) souhlasí 
1. se zněním a uzavřením Smlouvy č. OS 2022 201 00006 o spolupráci a o zpracování 

studie Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky 
na zpracování studie „Studie optimalizace obecního systému nakládání s komunálními 
odpady ve městě Šenov“. 
 

h) postupuje ZMě na vědomí 
1. zprávu o činnosti JSDH za rok 2021. 
2. zprávu Krizového štábu města Šenov. 

 
 
 
Šenov 11. 5. 2022 
Zapsala: Ing. Blažena Preinová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Tomáš Holuša                                              Ing. Jan Blažek 
místostarosta                                                        starosta 


