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___________________________________________________________________________ 

 

Souhrn výsledků 

92. schůze rady města konané dne 27. 09. 2022 
 

Rada města  

 

a) bere na vědomí 
1. výroční zprávu o činnosti Základní školy Šenov, Radniční náměstí 1040, příspěvková 

organizace, Šenov. 
2. zápis z 23. jednání komise sociální a volnočasové, konaného dne 13. 9. 2022. 
3. zápis z 30. jednání komise kulturní, konaného dne 15. 9. 2022. 
4. zápis z 16. jednání komise bezpečnosti, konaného dne 15. 9. 2022. 
5. zápis č. 10/2022 likvidační komise města Šenov ze dne 21. 9. 2022. 
6. plnění příjmů ze sdílených daní a daně z nemovitých věcí za měsíce 1 – 8/2022. 

7. žádost Ing. Martina Tesaře o uvolnění z funkce velitele JSDH Šenov. 
8. 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. 

9. žádost  o prodloužení smlouvy o nájmu části pozemku p. č. 1816/18,              
k. ú. Šenov u Ostravy, za stejných podmínek pro umístění směrového reklamního 
poutače k firmě. 

10. zápis z 36. jednání komise dopravní, konaného dne 15. 9. 2022. 
 

b) schvaluje 

1.  program schůze rady města. 

2. kontrolu plnění úkolů uložených radou města: trvá úkol  85/1; splněn úkol: 90/1, 90/2. 

3. vyřazení a likvidaci majetku města Šenov dle zápisu č. 10/2022 likvidační komise města. 
4. rozpočtová opatření č. 30, 32 – 37/2022 dle předloženého návrhu. 
5. aktualizovaný pořadník žadatelů na umístění do Domu s pečovatelskou službou 

v Šenově, platný na období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023. 
6. Dodatek č. 3 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. 

7. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce č. 200/2014 uzavřené mezi městem Šenov 
a Pionýrem, z. s. – Pionýrská skupina Šenov, za podmínek v něm sjednaných. 

8. nájemní smlouvu pro umístění reklamních laviček na těchto částech pozemků                     
p. č. 3392/4, 64/2, 65, 529/3, 553/6, 1816/25, 1044/5, 1198/1, 553/7, 1816/26, 
1816/18, 5033/4 vedených na LV č. 1 pro obec Šenov u Ostravy, u Katastrálního úřadu 
pro Moravskoslezský kraj, a to s účinností od 1. 1. 2022 na dobu neurčitou za částku 
15.730,00 Kč vč. DPH. 
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9. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu na části pozemku p. č. 64/2, k. ú. Šenov u Ostravy,       
č. 323/2017 ze dne 3. 1. 2018 pro umístění zařízení sloužícího k poskytnutí prodeje se 
sortimentem bez tabákových výrobků a alkoholu – přívěsného vozíku o velikosti do           
3 m2, uzavřenou mezi městem Šenov a  

10. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku p. č. 2925/8, 
k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu kanalizační přípojky k pozemku p. č. 2886/19,                    
k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 2886/19  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. 

11. zveřejnění záměru změnit smlouvu o nájmu evidovanou na MěÚ pod č. 36/2017, 
následně doplněnou dodatkem č. 1 o prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2022, kdy 
změnou smlouvy dojde k úpravě – prodloužení délky nájmu do 31. 12. 2025. 

12. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku p. č. 5961, 
k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu vodovodní přípojky a sjezdu k pozemku p. č. 5962/1, 
k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 5962/1  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 částech pozemku                         
p. č. 5357/3, 5355/2, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu komunikačního vedení a zařízení 
ve prospěch CETIN a.s. za jednorázovou náhradu ve výši 5.000,00 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. 

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. 

 

 

c) jmenuje 

1. na základě výsledků vyhlášeného konkursního řízení do funkce ředitelky Základní umělecké 
školy Viléma Wünsche, Zámecká 2, příspěvková organizace, se sídlem Zámecká 2, 739 34 Šenov 
p. Bc. Evu Malicherovou, a to s účinností od 1. 1. 2023. 
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d) odvolává 

1. z funkce ředitelky Základní umělecké školy Viléma Wünsche, Zámecká 2, příspěvková 
organizace, se sídlem Zámecká 2, 739 34 Šenov p. Vlastu Urbáškovou, a to na její vlastní 
žádost k 31. 12. 2022. 

 

e) stanoví 
1. platy ředitelů příspěvkových organizací s účinností od 1. 10. 2022. 
2. plat nově jmenované ředitelce Základní umělecké školy Viléma Wünsche, Zámecká 2, 

příspěvková organizace, Šenov s účinností od 1. 1. 2023. 

 

f) rozhodla 

1. o uzavření Dodatku č. 1 na akci „Výsadba zeleně – město Šenov – Část I.: Obnova sídelní 
zeleně města Šenov“ se společností STROMMY COMPANY s. r. o., se sídlem Andělská 
Hora 143, 793 31, IČ 01919652. 

2. o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2022 ve výši 3.000,00 spolku Palas Dance, 

Šenov, IČ 22762884 na zajištění akce „TANEC PRO UKRAJINU“. 
3. pověřit finanční odbor uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 

3.000,00 se spolkem Palas Dance, IČ 22762884, na zjištění akce „TANEC PRO 

UKRAJINU“. 
 

g) souhlasí 
1. s využitím kluboven s možností přespání v prostorách Staré školy Šenov, v termínu od 

4.11.2022 15:30 hod. do 5. 11. 2022 do 09:00 hod. pro Junák – český skaut, středisko 
Šenov. 

 

 

Šenov 29. 9. 2022 

Zapsala: Ing. Blažena Preinová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Tomáš Holuša                                             Ing. Jan Blažek 

 místostarosta                                                       starosta 


