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Souhrn výsledků 
1. schůze rady města konané dne 25. 10. 2022 

 

Rada města  

 

a) bere na vědomí 
1. protokol z jednání komise pro hodnocení nabídek na akci „Oprava místních komunikací 

2022 v Šenově“. 
2. žádost p.  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. 
 

b) schvaluje 

1.  program schůze rady města. 

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

3. rozpočtové opatření č. 42/2022 dle předloženého návrhu. 
4. nový limit mzdových prostředků na rok 2022 pro příspěvkovou organizaci Knihovna                          

& Šenovské muzeum, příspěvková organizace ve výši 1.504.000,00 Kč. 
5. Plán inventur města Šenov k 31.12.2022. 

6. poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Šenov žadateli České centrum signálních 
zvířat, z. s., Dostojevského 1387/5, 741 01 Nový Jičín ve výši 3.000,00 Kč na provoz 
spolku a sjednání darovací smlouvy mezi městem a žadatelem. 

7. Plán zimní údržby a opatření na sezónu r. 2022/2023 pro město Šenov – místní 
komunikace, chodníky a průjezdní úseky silnic, s úpravou. 

8. změnu názvu autobusové zastávky „Šenov, Škrbeň u Cieslara“ na jednotný název 
„Šenov, Škrbeň“ bez výhrad. 

9. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu části pozemku p. č. 1816/18, k. ú. Šenov u Ostravy, 
č. 36/2017, pro umístění reklamního poutače k firmě, uzavřenou mezi městem Šenov 

 jehož předmětem je prodloužení doby nájmu. 
10. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku p. č. 2922/1, 

k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu vodovodního řadu k pozemku p. č. 2886/111,                   

k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch SINTRO Invest 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 
šesti 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. 

11. rozpočtová opatření č. 43 – 45/2022 dle předloženého návrhu. 
 

 

c) zřizuje komise a jmenuje jejich předsedy, členy a zapisovatele 

1. komise kulturní: 
předseda: David Smelik 

členové: Michaela Javorková, Mgr. Andrea Liolia, Martin Vaculík, Simona Slavíková 

zapisovatelka: Ing. Blažena Preinová 

 

2. komise sociální a volnočasovou: 

předseda: Martin Vaculík 

členové: Ing. Renáta Revendová, Mgr. Andrea Liolia, Ing. Tomáš Holuša, Bc. Eliška                           
Červenková 

zapisovatelka: Bc. Eliška Červenková 

 

3. komise dopravní a bezpečnosti: 
předseda: Ing. Tomáš Holuša    
členové: Ing. Renáta Revendová, Ing. Stanislav Kroček, Štěpán Pinkava, Ing. Antonín                          
Ševčík, Martin Kretek,  Roman Kulhánek 

zapisovatelka: Ing. Věra Třísková  
 

4. komisi rozvoje města a ŽP: 
předseda: Ing. Jan Blažek 

členové: Ing. Tomáš Holuša, Ing. arch. Arnošt Hradil, David Smelik, Tomáš Spratek,                
MUDr. Josef Kopecký, Jan Kuchař 

zapisovatel: Ing. Pavel Knop-Kostka. 

  

d) zřizuje 

1. aktiv pro občanské záležitosti a jmenuje předsedu aktivu p. Taťánu Klimasovou. 
 

 

e) jmenuje 

1. ústřední inventarizační komise příspěvkových organizací (ÚIK PO) a dílčí inventarizační 
komise města dle návrhu. 

2. Ústřední inventarizační komisi města: 
Předseda:  Ing. Antonín Ševčík 

Členové:  Ing. Stanislava Hutáková 

                  Mgr. Alžběta Hrachovinová 

                               Ing. Soňa Frýdecká 

                p. Pavlína Fajkusová 

3. likvidační komisi pro vyřazování majetku města ve složení: 
Předseda:  Ing. Antonín Ševčík 

Členové:   p. Tomáš Spratek, Ing. Soňa Frýdecká, 
a to do konce aktuálního volebního období. 
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f) pověřuje 

1. pana Martina Vaculíka a paní Mgr. Andreu Liolia, členy zastupitelstva města Šenov, 
k přijímání projevu vůle, že snoubenci spolu vstupují do manželství u Městského úřadu 
Šenov v souladu s ustanovením § 658 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve spojení s ustanovením § 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, 
jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

g) stanoví 
1. podřízenost ÚIK příspěvkových organizací ÚIK města. 
2. , aby v souladu s ustanovením § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, místostarosta města Šenov pan Ing. Jan Blažek      
a členové zastupitelstva města Šenov p. Martin Vaculík a p. Mgr. Andrea Liolia užívali 
při občanských obřadech u Městského úřadu Šenov závěsný odznak se státním znakem 
ČR. 

 

 

h) rozhodla 

1. uzavřít smlouvu o dílo na akci „Oprava místních komunikací 2022 v Šenově“ se 
společností MI Roads a. s., IČ 17331099, s cenou 3.049.200,00 Kč s DPH a pověřuje 
starostu města k podpisu této smlouvy. 

 

 

i) ukládá 

1/1 zaslat znění usnesení uvedeného v bodech 1) a 2) materiálu „Přijímání projevu vůle         
u sňatečných obřadů a užívání závěsného odznaku se státním znakem ČR“ Magistrátu 
města Ostravy, odboru vnitřních věcí. 

 zodp.: správní odbor      termín: bezodkladně 

1/2 oslovit České centrum signálních zvířat, z. s., s žádostí o uskutečnění přednášky 
s ukázkami v budově Staré školy Šenov. 

 zodp.: správní odbor      termín: bezodkladně 

 

 

Šenov 31. 10. 2022 

Zapsala: Ing. Blažena Preinová 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jan Blažek     Ing. Tomáš Holuša                                            

místostarosta                                                       starosta 


