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___________________________________________________________________________ 

 

Souhrn výsledků 
2. schůze rady města konané dne 8. 11. 2022 

 

Rada města  
 

a) bere na vědomí 
1. přípravu zasedání zastupitelstva města konaného dne 22.11.2022. 
2. zápis z 1. jednání komise kulturní, konaného dne 2.11.2022. 
3. zápis z 1. jednání komise sociální a volnočasové, konaného dne 2.11.2022. 
4. plnění rozpočtu města k 30. 9.2022. 

5. plnění příjmů ze sdílených daní a daně z nemovitých věcí za měsíce 1 – 10/2022. 

6. Akční plán investičních akcí v roce 2023 s úpravou.  
 

b) schvaluje 

1. program schůze rady města. 

2. kontrolu plnění úkolů uložených radou města:  
trvá úkol  85/1 – termín: 31. 1. 2023; 
splněny úkoly: 1/1, 1/2. 

3. dotační program „Podpora a rozvoj aktivit spolků ve městě Šenov na rok 2023“.  
4. splátkový kalendář na úhradu pohledávky č. 20220310 ve výši 11.827,75 Kč žadatelce                    

 dle předložené žádosti. 
5. postup města Šenov uplatnit právo zpětné koupě pozemků p. č. 1026/1, 1026/2, 

1026/10, nacházejících se v katastrálním území Šenov u Ostravy u společnosti Green 
Delicates, s. r. o. 

6. úřední dny a provozní dobu městského úřadu v prosinci 2022 dle předloženého 
návrhu. 

7. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 231/2022 – VO Kaštanová, Těšínská, 
Petřvaldská a doplnění ze dne 17.10.2022 se zhotovitelem ENIS Solutions s. r. o.,              

IČ 05274524, sídlo: Česká 3195/47, 700 30 Ostrava – Zábřeh. 
8. uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene                               

č. OV/254/d/2022/Ha s Moravskoslezským krajem, Správou silnic Moravskoslezského 
kraje. 

9. poskytnutí dotace žadateli R. Kubíkovi, bytem Šenov, na ČOV ve výši až 23.000,00 Kč, 
po realizaci a kontrole provedení ČOV. Zároveň schvaluje uzavření smlouvy                           
o poskytnutí dotace 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. 
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10. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku p. č. 307/1, 

k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu elektro přípojky k pozemku p. č. 180/1, 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. 

11. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku p. č. 5800/2, 
k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu nového jednoduchého betonového sloupu 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. 488,     
k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu elektro přípojky k pozemku p. č. 693/3, 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. 

13. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku p. č. 488,    
k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu kanalizační a vodovodní přípojky k pozemku                      

p. č. 704/4, k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 704/4 , 
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. 
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14. navýšení mzdového limitu o 50.000,00 Kč Mateřské škole Šenov, příspěvkové organizaci. 
15. navýšení příspěvku na provoz o 66.000,00 Kč Mateřské škole Šenov, příspěvkové 

organizaci.  

16. znění Smlouvy o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací – 

dodavatel MěPOS, příspěvková organizace. 
17. znění Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací – dodavatel MěPOS, příspěvková 

organizace. 

18. rozpočtové opatření č. 46/2022 dle předloženého návrhu. 
 

c) neschvaluje 

1. aktualizaci podmínek k 1. 1. 2023 pro poskytování služby SENIOR EXPRES ŠENOV.  
 

d) rozhodla 

1. o navýšení poskytnuté dotace Ing. J. Spratkovi na opravu zchátralého kříže č. 10 ve výši 
5.000,00 Kč a o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci č. 173/2022. 

2. uzavřít smlouvu o dílo na realizaci stavby „Umístění chrániček pod silnici II/473 – 

Lapačka“ se společností STRABAG a.s., IČ 60838744, se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 
Praha 5 – Jinonice, a to dle předložené cenové nabídky. 
 

e) souhlasí 
1. s využitím kluboven v prostorách Staré školy Šenov s možností přespání, a to v termínu 

3.12. – 4.12.2022 pro členy organizace Pionýrská skupina Šenov. 
 

f) odkládá 

1. materiál „Přijetí daru plánového prodloužení kanalizace v ulici Okrajová“. 
 

g) uděluje souhlas 

1. s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Mateřskou školou Šenov, 
příspěvkovou organizací a  Šenov (výuka jógy MŠ Lapačka). 

2. s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Mateřskou školou Šenov, 
příspěvkovou organizací a  Šenov (výuka angličtiny pro děti MŠ Lapačka). 

3. s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Mateřskou školou Šenov, 
příspěvkovou organizací a Kroužky o. p. s., V parku 2309/6, Praha – Chodov, na 

pronájem prostor MŠ Lipová a MŠ Lapačka (kroužky pro děti). 
 

h) zmocňuje 

1. MěPOS, příspěvkovou organizaci, k uzavírání smluv o dodávce vody nebo odvádění 
odpadních vod kanalizací v případě, kdy je odběratelem město Šenov jako vlastník 
vodovodu nebo kanalizaci. 

 

i) nařizuje 

1. odvod finančních prostředků z fondu investic Základní umělecké školy Viléma 
Wünsche, příspěvkové organizace, do rozpočtu města Šenov ve výši 310.000,00 Kč            
a jejich použití na navýšení příspěvku na provoz ZUŠ, příspěvková organizace. 
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j) postupuje ZMě 

1. k projednání návrh rozpočtu města Šenov na rok 2023 a doporučuje rozpočet schválit 
na prosincovém zasedání zastupitelstva města. 

2. Akční plán investičních akcí v roce 2023 s úpravou. 
 

k) doporučuje ZMě 

1. schválit závazný metodický pokyn k provádění změn rozpočtu v roce 2023. 

2. schválit střednědobý výhled rozpočtu města Šenov na r. 2024 – 2025 dle předloženého 
návrhu. 

3. smluvně přijmout pozemky p. č. 1026/1, 1026/2, 1026/10, nacházející se v katastrálním 
území Šenov u Ostravy, zpět do vlastnictví města Šenov. 

4. schválit příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, jde-li o starostu, 

místostarostu nebo člena zastupitelstva města pověřeného k přijímání projevu vůle 
snoubenců, že spolu vstupují do manželství za stejných podmínek a ve stejné výši jako 
zaměstnancům města. 

5. schválit příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti se 

zastupováním obce na veřejných občanských obřadech za stejných podmínek a ve 
stejné výši jako zaměstnancům města. 

6. schválit příspěvek na stravování, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva města za 
stejných podmínek a ve stejné výši jako zaměstnancům města. 

7. schválit příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní 
spoření nebo životní pojištění, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva města za 
stejných podmínek a ve stejné výši jako zaměstnancům města. 

8. schválit odměnu při významném životním výročí, dle podmínek stanovených 
v Zásadách Sociálního fondu za stejných podmínek a ve stejné výši jako zaměstnancům 
města. 

9. schválit příspěvek na rekreaci, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva města, dle 
podmínek stanovených v Zásadách Sociálního fondu za stejných podmínek a ve stejné 
výši jako zaměstnancům města. 

 

l) ukládá 

2/1 zveřejnění dotačního programu „Podpora a rozvoj aktivit spolků ve městě Šenov na rok 
2023“ ode dne 10.11.2022 na úřední desce městského úřadu a webových stránkách 
města Šenov. 

 zodp.: správní odbor      termín: 10.11.2022 

 

Šenov 9. 11. 2022 

Zapsala: Ing. Blažena Preinová 

 

 

 

 

 

Ing. Jan Blažek     Ing. Tomáš Holuša                                            

místostarosta                                                       starosta 


