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__________________________________________________________________________ 

Souhrn výsledků 
84. schůze rady města konané dne 7. 6. 2022 

Rada města  

a) bere na vědomí 
1. zprávu MěP Šenov. 

2. zprávu komise bezpečnosti. 
3. přípravu zasedání zastupitelstva města konaného dne 21. 6. 2022. 
4. zápis z 28. jednání komise rozvoje města a ŽP, konaného dne 20. 4. 2022. 
5. zápis z 28. jednání komise kulturní, konaného dne 11. 5. 2022. 
6. konečnou výši poskytnutých prostředků ze státního rozpočtu pro oblast školství v roce 2022: 

Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040, p. o., ve výši                               65.117.306,00 Kč 

Základní umělecká škola Viléma Wünsche, Šenov, Zámecká 2, p. o., ve výši    6.376.133,00 Kč 

Mateřská škola Šenov, p. o., ve výši                                                                        14.490.919,00 Kč.  
7. na vědomí protokol z jednání komise pro hodnocení nabídek na akci „Oprava veřejného 

osvětlení MK ul. Dubová v Šenově“. 
8. zápis z 15. jednání komise bezpečnosti, konaného dne 18. 5. 2022. 

 

b) schvaluje 

1. program schůze rady města. 

2. kontrolu plnění úkolů uložených radou města. 
3. plán práce komise kulturní na II. pololetí 2022 s úpravou. 
4. rozpočtová opatření č. 13 – 15/2022 dle předloženého návrhu s úpravou. 
5. odměny ředitelů příspěvkových organizací za splnění mimořádných a zvlášť významných 

pracovních úkolů dle upraveného návrhu. 
6. uzavření smlouvy o dílo s firmou ENIS Solutions, s.r.o., IČ 052 74 524, sídlo Česká 3195/47, 700 

30 Ostrava-Zábřeh na výměnu a doplnění svítidel VO s řídícími moduly včetně nasvětlení 
přechodů pro chodce, ovládání na správní budově hřbitova v těchto lokalitách: 
- Výměna a doplnění svítidel na ul. Petřvaldská, včetně nasvětlení nového přechodu, 
- Doplnění svítidla na ul. Těšínská směr Ještěrka, včetně na světlení nového přechodu,  
- Doplnění svítidla na ul. Těšínská směr Havířov, včetně nasvětlení celkem 3 přechodů           

(ul. Lipová, u Violy, Pod Šodkem),  
- Doplnění svítidel ul. Kaštanová pro nasvětlení chodníku a nového přechodu pro chodce         

u hřbitova,  
- Doplnění svítidel místní část Vráclav, 
- Nasvětlení dvou přechodů pro chodce v centru města (odbočka k obecnímu úřadu, 

přechod u školy), 
- Nasvětlení čtyř přechodů pro chodce na ulicích Hlavní a Frýdecká (rampa Rudná, zastávka 

Škrbeň, křižovatka Volenství), 
- Nasvětlení rekonstruované komunikace nového mostku mezi ulicemi Ke Stovkám                     

a Škrbeňská, 
- Ulice Ke Starému mlýnu konec u Havířova, 
- Dodávka a montáž ovládání na fasádu správní budovy hřbitova 

MĚSTO ŠENOV 
Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov 
okres Ostrava-město



2 
 

za cenu 1.867.493,40 Kč bez DPH  

- a prostou výměnu svítidel s řídícím modulem na kruhovém objezdu (Těšínská x Kaštanová 
a Petřvaldská) 

za cenu 249.345,00 Kč bez DPH, 

dle předložené nabídky. 
Důvodem pro nepoužití ustanovení Vnitřní směrnice č. 1/2021 – Pravidla o závazném 
postupu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle bodu 4., článku 5 je 
požadavek objednatele (město Šenov) mít jednotný typ svítidel a jednoho 
provozovatele řídícího systému VO v celém městě, což je technicky, organizačně i 
ekonomicky nejvhodnější. Proto rada města rozhodla, aby doplnění a výměnu svítidel 
včetně dodávky řídícího systému provedla firma, která prováděla tyto práce ve všech 
předchozích etapách rekonstrukce VO ve městě. Provozování více odlišných systémů 
řízení různými dodavateli v jedné obci by bylo neefektivní a nelogické. 

7. uzavření Smlouvy číslo ZS14128120085677 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky 
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie (Rekonstrukce mostu na                  
ul. Dolní) a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy. 

8. uzavření dodatku č. 2 k SoD „Oprava místních komunikací v Šenově 2021“ se společností 
STRABAG a.s., sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 60838744. 

9. Provozní řád sportovního areálu SK Lapačka. 
10. odprodej nepotřebného majetku města Šenov, automobilu VW POLO, verze SG1N14 zájemci, 

který nabídl nejvyšší akceptovatelnou cenu 51.000,00 Kč (při splnění podmínek způsobu 
podání nabídky uvedených ve zveřejněném záměru). 

11. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku p. č. 4747/9, k. ú. 
Šenov u Ostravy, pro stavbu elektro přípojky k pozemku p. č. 4661/4, 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 6 měsíců 
od schválení VB radou města, pozbývá toto usnesení platnosti. Nedojde-li k uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene – služebnosti do 4 let od schválení rady města, pozbývá toto 
usnesení platnosti. 

12. umístění stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku p. č. 5715/3, 5528, 

5705/18, 5705/19, 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 3 měsíců od 
schválení věcného břemene radou města, pozbývá toto usnesení platnosti. Nedojde-li 

k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti do 4 let od schválení rady města, 
pozbývá toto usnesení platnosti. 

13. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku p. č. 5804/4, k. ú. 
Šenov u Ostravy, pro stavbu vodovodní přípojky k pozemku p. č. 5838/2, k. ú. Šenov u Ostravy, 
ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 5838/2 (Český kynologický svaz ZKO Šenov – 164) za 

jednorázovou náhradu ve výši 100,00 Kč za plochu stavby včetně ochranného pásma 
vymezenou geometrickým plánem pro vyznačení věcného břemene. Ke konečné ceně bude 
připočteno DPH. Geometrický plán bude vypracován po realizaci stavby.  
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Nedojde-li k uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva VB – služebnosti do 3 měsíců 
od schválení VB radou města, pozbývá toto usnesení platnosti. Nedojde-li k uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene – služebnosti do 4 let od schválení rady města, pozbývá toto 
usnesení platnosti. 

14. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku p. č. 5800/2, k. ú. 
Šenov u Ostravy, pro stavbu sjezdů k pozemkům p. č. 5800/10, 5803/4, 5803/7, k. ú. Šenov        
u Ostravy, ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 5800/10, 5803/4, 5803/7 (ABC LUST 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 3 měsíců 
od schválení VB radou města, pozbývá toto usnesení platnosti. Nedojde-li k uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene – služebnosti do 4 let od schválení rady města, pozbývá toto 
usnesení platnosti. 

15. uzavření smlouvy o spolupráci mezi společností DIMATEX CS, spol. s r.o., IČ 43224245, se 
sídlem Stará 24, 460 01 Stráž nad Nisou – Svárov a městem Šenov. 

16. udělení výjimky v počtu zapsaných dětí v rámci zákona O dočasné ochraně a v souvislosti se 

vzděláváním cizinců: 
Mateřská škola Lapačka, U Hřiště 1159: z celkového počtu dětí 64 na celkový počet 67 dětí: 
1 dítě třída Motýlci 
1 dítě třída Žabky 

1 dítě třída Berušky. 
17. k žádosti o mimořádnou změnu v navýšení kapacity škol a školských zařízení navýšení celkové 

kapacity Mateřské školy Šenov, příspěvkové organizace, z celkového počtu 187 dětí na celkový 
počet 190 dětí, 
a to u odloučeného pracoviště MŠ Lapačka, U Hřiště 1159, 739 34 Šenov, nová kapacita               
67 dětí. Na MŠ Lipová zůstává stav stejný: 123 dětí. Vše s účinností k datu 1. 9. 2022. 

 

c) rozhodla 
1. o poskytnutí o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města pro rok 2022 ve výši 18.000,00 Kč 

spolku Sportovní klub Relax Šenov, IČ 26629241, na pořízení zahradního traktůrku pro sečení 
hřiště a areálu Sportovního klubu Relax Šenov a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace s tímto žadatelem.  

2. pověřit finanční odbor uzavřením veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 
18.000,00 Kč se spolkem Sportovní klub Relax Šenov, IČ 26629241, na pořízení zahradního 
traktůrku pro sečení hřiště a areálu Sportovního klubu Relax Šenov. 

3. o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2022 spolku Šachový klub Šenov, z. s.,                         

IČ 60803622, na podporu činnosti – „Příměstský tábor ŠK Šenov, z. s.“ ve výši 500,00 Kč na dítě 
s trvalým pobytem v Šenově, maximálně částku 5.000,00 Kč 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. 

4. pověřit finanční odbor uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se spolkem 
Šachový klub Šenov, z. s., IČ 60803622, na podporu činnosti – „Příměstský tábor ŠK Šenov, z. 
s.“ ve výši 500,00 Kč na dítě s trvalým pobytem v Šenově, maximálně částku 5.000,00 Kč s tím, že 
70 % bude vyplaceno po uzavření smlouvy a zbytek po vyúčtování dotace. 

5. na základě protokolu z jednání komise o pořadí uchazečů na 1. a 2. místě na akci „Oprava 
veřejného osvětlení MK ul. Dubová v Šenově“: 

1) ENIS Solutions s. r. o., IČ 05274524, cena s DPH 683.146,10 Kč 

2) TRE BAU s. r. o., IČ 29390150, cena s DPH 967.998,79 Kč. 
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6. o uzavření smlouvy o dílo na stavební práce pro veřejnou zakázku „Oprava veřejného osvětlení 
MK ul. Dubová v Šenově“ mezi městem Šenov a společností ENIS Solutions s.r.o., se sídlem 
Česká 3195/47, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 05274524 za nabídkovou cenu 564.583,50 Kč bez 
DPH, 683.146,10 s DPH.  

V případě, že vybraný uchazeč odmítne uzavřít smlouvu se zadavatelem nebo mu neposkytne 
dostatečnou součinnost, ve lhůtě 5 kalendářních dní ode dne odeslání oznámení o výsledku 
výběrového řízení, souhlasí rada města s uzavřením smlouvy s uchazečem, který se umístil jako 
druhý v pořadí. 
 

d) souhlasí 
1. s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o dílo „Stavba lávky pro pěší přes vodní tok Dolní 

Datyňka v Šenově“ se společností Metrostav Infrastructure a.s., IČ: 24204005, se 
sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, na ponížení ceny díla o méněpráce ve výši 
98.720,11 Kč bez DPH. 

 

e) pověřuje 

1. starostu k podpisu dodatku č. 2 k SoD „Oprava místních komunikací v Šenově 2021“ se 
společností STRABAG a.s., sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5,                          
IČ: 60838744. 

 

f) revokuje 

1. usnesení č. 83/b/8 ze dne 10. 5. 2022 o zřízení služebnosti (zřízení věcného břemene – 

služebnosti pro stavbu elektro přípojky k novostavbě rodinného domu na pozemku        
p. č. 5705/9). 

 

g) souhlasí 
1. s vyřazením nabídky uchazeče SAP spol. s.r.o., Snět 24, 257 68 Dolní Kralovice, IČ 

47543442, na základě doporučení a informací uvedených v protokolu č. 2 z jednání 
hodnotící komise. 

 

h) ruší 
1. výběrové řízení „Pořízení dopravního automobilu DA-L1Z“. 

 

 

i) doporučuje 

2. žadateli u pozemku 5451/1 v k. ú. Šenov u Ostravy požádat o změnu územního 
plánu. 

 

j) postupuje ZMě 

1. Darovací smlouvu uzavřenou dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského 
zákoníku, mezi městem Šenov a MAS Slezská brána, z. s. 

2. návrh studie Rozšíření kapacity MŠ Šenov. 

3. návrh budoucí podoby Radničního náměstí v Šenově. 

 

k) postupuje ZMě na vědomí 
1. zprávu PČR,  obv. odd. Vratimov. 
2. zprávu MěP Šenov. 

3. zprávu komise bezpečnosti 
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l) doporučuje ZMě 

1. neschválit záměr koupě pozemku p. č. 4891/11, trvalý travní porost, o výměru 942 m2, 

k. ú. Šenov u Ostravy, který je zapsán na listu vlastnictví č. 405 u Katastrálního úřadu 
pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, do majetku města Šenov. 

2. neschválit záměr koupě pozemku p. č. 5451/1, orná půda, o výměře 463 m2, k. ú. Šenov 
u Ostravy, který je zapsán na listu vlastnictví č. 2102 u Katastrálního úřadu pro 
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, do majetku města Šenov. 

3. neschválit záměr prodeje části pozemku p. č. 5800/2, ostatní plocha / ostatní 
komunikace, o výměře cca 64 m2 (dle zakreslení ve snímku z KN) v k. ú. Šenov u Ostravy, 
který je zapsán na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, 
Katastrální pracoviště Ostrava, z majetku města Šenov. 

 

m) ukládá 

84/1 zajistit provedení potřebných úkonů k prodeji a přepisu automobilu VW POLO, verze 
SG1N14. 

 zodp.: správní odbor      termín: 28. 6. 2022 

84/2 vypsat nové VŘ na dodavatele DA pro potřeby JSDH s upravenými technickými 
parametry. 

 zodp.: odbor investic, MH a dopravy    termín: bezodkladně 

 

 

 

Šenov 8. 6. 2022 

Zapsala: Ing. Blažena Preinová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Holuša                                              Ing. Jan Blažek 

místostarosta                                                        starosta 


