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___________________________________________________________________________ 

 

Souhrn výsledků 

90. schůze rady města konané dne 30. 08. 2022 
 

Rada města  

 

a) bere na vědomí 
1. plnění rozpočtu města k 30. 6. 2022. 

2. zprávu komise dopravní. 
3. zprávu komise rozvoje města a ŽP. 
4. zprávu komise sociální a volnočasové. 
5. zprávu komise kulturní. 
6. Výroční zprávu Základní umělecké školy Viléma Wünsche, Zámecká 2, příspěvková 

organizace za školní rok 2021/2022. 

7. přípravu zasedání zastupitelstva města konaného dne 13. 9. 2022. 
8. plnění příjmů ze sdílených daní a daně z nemovitých věcí za měsíce 1 – 7/2022. 

9. Studii optimalizace nakládání s komunálními odpady na území města Šenov. 
10. zápis č. 9/2022 likvidační komise města Šenov ze dne 18. 8. 2022. 
11. žádost o prodloužení smlouvy o nájmu části pozemku p. č. 64/2, k. ú. Šenov 

u Ostravy, pro umístění zařízení sloužícího k poskytnutí prodeje se sortimentem bez 
tabákových výrobků a alkoholu – přívěsného vozíku o velikosti do 3 m2. 

12. zápis z 30. jednání komise rozvoje města a ŽP ze dne 24. 8. 2022. 
 

b) schvaluje 

1.  program schůze rady města. 

2. kontrolu plnění úkolů uložených radou města: trvá úkol: 85/1 – termín: 30.11.2022; 
splněn úkol: 86/1. 

3. rozpočtová opatření č. 28 – 29/2022 dle předloženého návrhu. 
4. časový harmonogram projednávání rozpočtu města na rok 2023 dle předloženého 

návrhu. 

5. metodiku tvorby návrhu rozpočtu na rok 2023 dle předloženého návrhu a postupuje ji 
zastupitelstvu města na vědomí. 

6. peněžité dary spolupracovníkům města dle návrhu. 
7. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 149/2022 – Oprava VO Dubová ze dne 10. 6. 

2022 se zhotovitelem ENIS Solutions s.r.o., IČ 05274524, sídlo Česká 3195/47, 700 30 
Ostrava – Zábřeh. 

8. uzavření Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti v příměstské oblasti města Havířov 
městskou autobusovou dopravou se statutárním městem Havířov bez výhrad. 
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9. zveřejnění záměru pronájmu části parcel č. 3392/4, p. č. 64/2, p. č. 65, p. č. 529/3,           
p. č. 553/6, p. č. 1816/25, p. č. 1044/5, p. č. 1198/1, p. č. 553/7, p. č. 1816/26, p. č. 
1816/18, p. č. 5033/4  pro umístění reklamních laviček. 

10. vyřazení a likvidaci majetku MěPOS, příspěvková organizace, Zámecká 27, 739 34 
Šenov. 

11. bezúplatný převod majetku dle Smlouvy o bezúplatném převodu mezi ČR – HZS MSK 

(jako převodcem) a městem Šenov (jako nabyvatelem) k zabezpečení požární ochrany 
a integrovaného záchranného systému na území města Šenov (radiostanice vozidlová 
GM 360 MOTOROLA a radiostanice vozidlová HT 6991DC PEGAS). 

12. Ceník prací a služeb JSDH Šenov pro rok 2022/2023 s platností od 1. 10. 2022. 
13. zveřejnění záměru změnit smlouvu o nájmu evidovanou na MěÚ pod č. 323/2017 ze 

dne 3. 1. 2018, kdy změnou smlouvy dojde k úpravě – prodloužení délky nájmu do 
31.12.2023. 

14. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku p. č. 3277, 
k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu vodovodní a kanalizační přípojky k pozemku                      

p. č. 3169/1, k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 3169/1                 
( 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. 

15. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku p. č. 473/1, 
473/2, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu vodovodní a kanalizační přípojky k pozemku p. 

č. 434/4, k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 434/4 (  
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. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku p. č. 553/6, 
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 
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k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti do 4 let od schválení rady 
města, pozbývá toto usnesení platnosti. 

17. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku p. č. 5373, 
k. ú. Šenovu Ostravy, pro stavbu elektro přípojky k pozemku p. č. 5378/2, 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 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. 

18. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku p. č. 725/2, 
k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu elektro přípojky k pozemku p. č. 725/1, 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. Nedojde-li 

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

19. poskytnutí dotace ve výši až 25.000,00 Kč na tlakovou kanalizační přípojku a uzavření 
smlouvy na poskytnutí této dotace s žadateli Z. a P. Moškořovými, bytem Šenov. Výše 
dotace může být snížena na výši skutečně doložených nákladů na realizaci přípojky. 

20. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo                          
smlouvy 8800099592_2/BVB/P se společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem 
Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem za jednorázovou úplatu za zřízení věcného 
břemene ve výši 10.000,00 Kč bez DPH. 

21. výši stravného při služebních cestách dle předloženého návrhu. 

 

 

c) doporučuje 

1. zařazení obnovy kostela Prozřetelnosti Boží v Šenově do Programu záchrany architektonického 
dědictví MK ČR pro rok 2023. 

 

d) ukládá 

1. správcům rozpočtu vybraných oblastí konzultovat požadované výdaje s vedením města, 
jde o: 

 dopravní obslužnost – orj. 12 

 úsek správy PC sítě – orj. 22 

 § 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 

 §3722 – odpady 

 investice. 
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2. finančnímu odboru zpracovat pokyny pro tvorbu rozpočtu na rok 2023 v souladu 

s usnesením rady města k rozpočtu na rok 2023. 
 

e) ruší 
 komisi kulturní 
 komisi sociální a volnočasovou 

 komisi dopravní 
 komisi rozvoje města a ŽP 

 komisi bezpečnosti 
a odvolává z funkcí jejich předsedy, členy a zapisovatele, to vše ke dni 15. 9. 2022. 
 

f) rozhodla 

1. o zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku na pořízení dopravního automobilu DA. 
 

 

g) revokuje 

1. usnesení č. 86/b/13 ze dne 26.07.2022 o zřízení služebnosti (zřízení věcného břemene 
– služebnosti) pro stavbu „Přístupová kabelová komora PolyVault“ typ 2424 v délce     
807 mm a šířce 807 mm na ulici Hlavní – p. č. 3392/4. 

 

h) neschvaluje 

1. poskytnutí dotace žadateli bytem Havířov, na ČOV ve výši až 23.000,00 Kč. 
 

i) postupuje ZMě na vědomí 
1. zprávu komise dopravní. 
2. zprávu komise rozvoje města a ŽP. 
3. zprávu komise sociální a volnočasové. 
4. zprávu komise kulturní. 
5. časový harmonogram projednávání rozpočtu města na rok 2023 dle předloženého 

návrhu. 

6. metodiku tvorby návrhu rozpočtu na rok 2023 dle předloženého návrhu. 

7. Studii optimalizace nakládání s komunálními odpady na území města Šenov. 
 

j) doporučuje ZMě 

1. schválit rozpočtová opatření č. 26 – 27/2022. 

2. určit závazné ukazatele rozpočtu na rok 2023 v této podobě: 

příjmy – závazný ukazatel schváleného rozpočtu na běžný rok 

 příjmy ze sdílených daní 
 ostatní daňové příjmy 

 daně a poplatky 

 nedaňové příjmy 

 kapitálové příjmy 

 přijaté transfery 

výdaje – paragraf – závazný ukazatel schváleného rozpočtu na běžný rok 

financování – položka – závazný ukazatel schváleného rozpočtu na běžný rok. 



5 
 

 

 

3. schválit vstup města Šenov a MěPOS, příspěvkové organizace do SNKO z. s. 
4. rozhodnout: 

 o mimořádných odměnách uvolněným členům zastupitelstva města, 

 o mimořádných odměnách neuvolněným členům zastupitelstva města, 

 o peněžitých plněních fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva 
města, za výkon funkce člena a zapisovatele výborů, komisí, aktivu a zvláštních 
orgánů obce. 

 

 

 

Šenov 1. 9. 2022 

Zapsala: Ing. Blažena Preinová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Tomáš Holuša                                             Ing. Jan Blažek 

 místostarosta                                                       starosta 


