
1 
 

__________________________________________________________________________ 

Souhrn výsledků 
86. schůze rady města konané dne 26. 7. 2022 

Rada města  

a) bere na vědomí 
1. organizační přípravu Šenovského jarmarku 2022, konaného dne 27. 8. 2022. 
2. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. 
3. protokol z jednání komise pro hodnocení nabídek na akci „Kanalizace Šenov Sever – ul. 

K Hájence“. 
4. žádost o uzavření plánovací smlouvy ke stavbě dopravní a technické infrastruktury v lokalitě 

„Okrajová“ předloženou investorem – žadatelem. 
5. zápis č. 7/2022 likvidační komise města Šenov za dne 14. 7. 2022. 
6. zápis č. 8/2022 likvidační komise města Šenov ze dne 20. 7. 2022. 
7. žádost p. Vlasty Urbáškové o uvolnění a vzdání se funkce ředitelky Základní umělecké školy 

Viléma Wünsche, Zámecká 2, příspěvková organizace, se sídlem Zámecká 2, 739 34 Šenov ke 
dni 31.12.2022. 

8. zápis z 22. jednání komise sociální a volnočasové, konané dne 21. 6. 2022. 

 

b) schvaluje 

1. program schůze rady města. 

2. kontrolu plnění úkolů uložených radou města, trvá úkol 85/1.  

3. rozpočtová opatření č. 20 – 24/2022 dle předloženého návrhu. 

4. uzavření dodatku k SoD „Odkanalizování lokality u Staré školy Šenov“ se společností 
STASPO spol. s r.o. 

5. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o sběru a likvidaci odpadu uzavřené mezi společností        
TRAFIN OIL, a.s., IČ 27789080, se sídlem Kopeční 1009/12, 710 00 Slezská Ostrava             
a městem Šenov. 

6. umístění schodišťové sedačky v budově DPS s dojezdem až za roh schodiště 
s podmínkou kladného písemného stanoviska bezpečnostního technika BOZP. 

7. prodloužení nájmu služebního bytu nacházejícího se v budově č. p. 310 na ulici 

Hasičské, situované na pozemku p. č. 45/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Šenov         
u Ostravy, obec Šenov, zapsáno na LV č. 1 vedeném Katastrálním úřadem pro 
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, sjednaného nájemní smlouvou       
č. 180/2018, uzavřené mezi městem Šenov a  do 31. 7. 2023 a uzavření 
dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 180/2018. 

8. vyřazení a likvidaci majetku Základní školy Šenov, Radniční náměstí 1040, příspěvková 
organizace 739 34 Šenov. 

9. vyřazení a likvidaci majetku Základní umělecké školy Viléma Wünsche, Zámecká 2, příspěvková 
organizace, 739 34 Šenov. 

10. poskytnutí dotace žadatelům P. a E. Táborským, bytem Šenov, na ČOV ve výši až 
23.000,00 Kč, po realizaci a kontrole provedení ČOV. 
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11. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace žadatelům P. a E. Táborským na realizaci ČOV ve 
výši až 23.000,00 Kč, po realizaci a kontrole provedení ČOV. Výše dotace může být 
snížena na výši skutečně doložených nákladů na realizaci ČOV. 

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

13. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku p. č. 3392/4, k. ú. Šenov 
u Ostravy, pro stavbu „Přístupová kabelová komora Poly-Vault“, typ 2424 v délce 807 mm a šířce 
807 mm ve prospěch CETIN 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. 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. 4747/7, 
4747/8, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu sjezdu k pozemku p. č. 4808/2, k. ú. Šenov u Ostravy, 
ve prospěch YUSUFELI s.r.o. a  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. 

15. umístění stavby a zřízení věcného břemene -služebnosti na části pozemku p. č. 4250, k. ú. 
Šenov u Ostravy, pro stavbu vodovodní přípojky vedenou kolmo k ose komunikace k pozemku 

p. č. 4229/1, k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 4229/1  
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. 

16. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 57/2022 na veřejnou zakázku podlimitní „Rekonstrukce 
ZUŠ Viléma Wünsche, Šenov“ mezi městem Šenov, IČ 00297291 a společností KAMI 
PROFIT s.r.o., odštěpný závod, IČ 05264758. 

17. rozpočtové opatření č. 25/2022 dle předloženého návrhu. 
 

c) rozhodla 

1. o poskytnutí dotace J. Spratkovi na opravu zchátralého kříže č. 10 ve výši 44.000,00 Kč a o 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci. 

2. rozhodla o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2022 spolku Sportovní klub Šenov, z. s., 
na podporu činnosti – „Fotbalové kempy – soustředění“ ve výši 500,00 Kč na dítě s trvalým 
pobytem v Šenově, v celkové výši 30.000,00 Kč s tím, že 70 % bude vyplaceno po uzavření 
smlouvy, zbytek po vyúčtování dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
s tímto žadatelem. 
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3. pověřit finanční odbor uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se spolkem 
Sportovní klub Šenov, z. s., na podporu činnosti – „Fotbalový kemp – soustředění“ ve výši 
500,00 Kč na dítě s trvalým pobytem v Šenově, v celkové výši 30.000,00 Kč s tím, že 70 % bude 
vyplaceno po uzavření smlouvy, zbytek po vyúčtování dotace. 

4. uzavřít smlouvu o dílo na realizaci stavby „Kanalizace Šenov Sever – ul. K Hájence“ se 
společností HYDROSPOR spol. s r.o., IČ 47666374, se sídlem Úprkova 3, 702 00 Ostrava – 

Přívoz, s cenou 4.027.213,25 s DPH. 

5. o logu města - varianta č. 1. 
6. o vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky Základní 

umělecké školy Viléma Wünsche, Zámecká 2, příspěvková organizace, se sídlem Zámecká 2, 
739 34 Šenov. 

 

d) souhlasí 
1. se zněním a uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského 

kraje na realizaci projektu „Studie optimalizace obecního systému nakládání 
s komunálními odpady ve městě Šenov“. 

 

e) pověřuje 

1. starostu města Šenov Ing. Jana Blažka k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Studie optimalizace 
obecního systému nakládání s komunálními odpady ve městě Šenov“. 

2. starostu města k podpisu smlouvy o dílo na akci „Kanalizace Šenov Sever – ul. 

K Hájence“ se společností HYDROSPOR, spol. s r.o., IČ 47666374 se sídlem Úprkova 3, 
702 00 Ostrava – Přívoz, s cenou 4.027.213,25 s DPH. 

3. starostu města k podpisu dodatku č. 1 k SoD „Odkanalizování lokality u Staré školy 
Šenov“ se společností STASPO spol. s r.o. 

 

f) ukládá 

86/1 projednat návrh plánovací smlouvy ke stavbě dopravní a technické infrastruktury 
v lokalitě „Okrajová“ a předložit radě města návrh smlouvy s připomínkami. 

 zodp.: komise rozvoje města a ŽP    termín: 25. 8. 2022 

 

Šenov 27. 7. 2022 

Zapsala: Ing. Blažena Preinová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Holuša                                              Ing. Jan Blažek 

místostarosta                                                        starosta 


