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__________________________________________________________________________ 

Souhrn výsledků 
85. schůze rady města konané dne 29. 6. 2022 

Rada města  

a) bere na vědomí 
1. zprávu Knihovny & Šenovského muzea, příspěvkové organizace. 
2. Mateřské školy Šenov, příspěvkové organizace. 
3. organizační přípravu Šenovského jarmarku 2022, konaného dne 27. 8. 2022. 
4. zápis z 29. jednání komise rozvoje města a ŽP, konaného dne 1. 6. 2022. 
5. zápis z 35. jednání komise dopravní, konaného dne 13. 6. 2022. 
6. zápis z 29. jednání komise kulturní, konaného dne 22. 6. 2022. 
7. výsledky veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací na místě k 31. 12. 2021 ve smyslu 

§ 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění 
s odkazem na § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole. 

8. předloženou dokumentaci záměru „Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice – Frýdek-

Místek“, zpracovanou dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí. 

9. zápis č. 6/2022 likvidační komise města Šenov ze dne 8. 6. 2022. 
10. informaci o zjištěném majetku nepatrné hodnoty po zemřelém  kterému město 

vypravilo pohřeb. 
11. protokol o posouzení a hodnocení nabídek na akci „Pořízení dopravního automobilu DA“. 
12. prosbu o spolupráci na celorepublikovém projektu Vítej v Česku. 

 

b) schvaluje 

1. program schůze rady města. 

2. kontrolu plnění úkolů uložených radou města, splněny úkoly 84/1, 84/2.  
3. smlouvu o pronájmu pozemků pro umístění dočasných staveb a zařízení sloužícího 

k poskytování prodeje, zábavné produkce a jiných služeb spojených s konáním 
Šenovského jarmarku 2022, uzavřenou mezi městem Šenov a p. Lubomírem Roščákem, 
umělecká agentura RASCALS AGENCY. 

4. rozpočtová opatření č. 16 – 18/2022 dle předloženého návrhu. 
5. rozpočtové opatření č. 19/2022 ve výši 70.000,00 Kč pro dotace uchazečům na základě 

tzv. individuálních žádostí. 
6. podání výpovědi z nájemní smlouvy u MěÚ Šenov evidované pod č. 221/2007, 

uzavřené dle 21. 5. 2007 mezi městem Šenov a Janou Lipinovou, se sídlem Šenov,             
IČ 14610531, v souladu s ustanovením Čl. 6 odst. 2 této smlouvy a ukončení nájemního 
vztahu ke dni 31. 12. 2023. 

7. podání výpovědi z nájemní smlouvy u MěÚ  Šenov evidované pod č. 160/2007, uzavřené dne 
21. 5. 2007 mezi městem Šenov a Ludmilou Braczkovou, se sídlem Šenov, IČ 42014662, 
v souladu s ustanovením Čl. 6 odst. 2 této smlouvy a ukončení nájemního vztahu ke dni              
31. 12. 2023. 
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8. podání výpovědi z nájemní smlouvy u MěÚ Šenov evidované pod č. 556/2015, 
uzavřené dne 13. 11. 2015 mezi městem Šenov a Michaelou Javorkovou, se sídlem 
Šenov, IČ 87462087, v souladu s ustanovením Čl. 6 odst. 2 této smlouvy a ukončení 
nájemního vztahu ke dni 31. 12. 2023. 

9. uzavření Dohody o vzájemných vztazích vlastníků provozně souvisejících kanalizací s městem 
Havířov, jejímž předmětem je umožnění městu Havířov předávat splaškové vody do kanalizace 
ve vlastnictví města Šenov za dodržení platného kanalizačního řádu, bodem převzetí je šachtice 
Š 37 na ulici Škrbeňská. 

10. vyřazení a likvidaci majetku Mateřské školy Šenov, Lipová 861, 739 34 Šenov. 
11. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku p. č. 4544, k. ú. 

Šenov u Ostravy, pro stavbu elektro přípojky k pozemku p. č. 4661/5, 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. 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. 473/1, 473/2, 
k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu sjezdu, vodovodní přípojky a kanalizační přípojky k pozemku 

p. č. 433/1, k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 433/1  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. 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. 488, k. ú. Šenov 
u Ostravy, pro stavbu sjezdu, kanalizační a vodovodní přípojky k pozemku p. č. 693/3, k. ú. 
Šenov u Ostravy, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 693/3 (Stolařství Šputa 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. Nedojde-li k uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene – služebnosti do 4 let od schválení rady města, pozbývá toto 
usnesení platnosti. 

14. mimořádné navýšení kapacity školní jídelny - výdejny na MŠ U Hřiště v souvislosti se 

vzděláváním cizinců, a to z počtu 64 na 67 dětí. 
 

c) revokuje 
1. usnesení č. 83/b/18 ze dne 10. 5. 2022. 

 

d) nařizuje 

1. odvod finančních prostředků z fondu investic MŠ Šenov, příspěvková organizace, do 
rozpočtu města Šenov ve výši 250.000,00 Kč. 
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e) rozhodla 

1. o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2022 Základní škole Šenov, Radniční 
náměstí 1040, příspěvková organizace, IČ 61955647, na projekt „Příměstský tábor 
školní družiny – za krásami Moravy“ ve výši 500,00 Kč na dítě s trvalým pobytem 
v Šenově, maximálně částku 15.000,00 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. 

2. pověřit finanční odbor uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se 
Základní školou Šenov, Radniční náměstí 1040, příspěvková organizace, IČ 61955647, 
na projekt „Příměstský tábor školní družiny – Za krásami Moravy“ ve výši 500,00 Kč na 
dítě s trvalým pobytem v Šenově, maximálně částku 15.000,00 Kč s tím, že 70 % bude 
vyplaceno po uzavření smlouvy a zbytek po vyúčtování dotace. 

3. o poskytnutí daru z rozpočtu města Šenov na rok 2022 ve výši 2.000,00 Kč na částečnou 
úhradu nákladů na provoz poradny žadateli Ostravská Organizace Vozíčkářů spolek, DPS 
– Horymírova 3054/121, 700 30 Ostrava Zábřeh, IČ 66933579, a o uzavření 
veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šenov a žadatelem. 

4. o vyloučení 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. 

5. o uzavření kupní smlouvy na akci „Pořízení dopravního automobilu DA“ se společností 
EMBEFOR s.r.o., Korunní 2569/108, Praha 101 00, IČ 06138900, která předložila 
nabídku s cenou 1.282.000,00 Kč bez DPH (1.551.220,00 Kč včetně DPH) a splnila 
veškeré požadavky výzvy k podání cenové nabídky. 

 

f) vydává 

1. vyjádření k dokumentaci záměru „Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice – 

Frýdek-Místek“ bez připomínek. 
 

g) souhlasí 
1. s uzavřením dodatku č. 17 k nájemní smlouvě ze dne 20. 7. 2005 mezi Základní školou 

Šenov, Radniční náměstí 1040, příspěvková organizace a , bytem Radniční 
náměstí 1040, 739 34 Šenov. 

2. s úhradou nákladů na úhradu pohřbu  ve výši 13.148,00 Kč. 
3. s pořízením movitého majetku, tj. vřetenové sekačky pro údržbu fotbalového hřiště pro 

zabezpečení plnění úkolů organizace MěPOS, příspěvková organizace, z jejího fondu 
investic dle návrhu. 

 

h) nesouhlasí 
1. s vydáním zjištěného majetku nepatrné hodnoty po zůstaviteli , kterému 

město Šenov vypravilo pohřeb. 
 

 

i) pověřuje 

1. starostu města k podpisu kupní smlouvy na akci „Pořízení dopravního automobilu DA“ se 
společností EMBEFOR s.r.o., Korunní 2569/108, Praha 101 00, IČ 06138900 s cenou 

1.282.000,00 Kč bez DPH (1.551.220,00 Kč včetně DPH). 
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j) ukládá 

85/1 provést aktualizaci Zásad zřizování věcných břemen a případně aktualizaci OZV                    
o místních poplatcích. 

 zodp.: úsek právní a kontrolní ve spolupráci s odborem investic, MH a dopravy 

          termín: 30. 8. 2022 

 

 

Šenov 30. 6. 2022 

Zapsala: Ing. Blažena Preinová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Holuša                                              Ing. Jan Blažek 

místostarosta                                                        starosta 


