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Souhrn výsledků 

3. schůze rady města konané dne 29. 11. 2022 
 

Rada města  
 

a) bere na vědomí 
1. přípravu zasedání zastupitelstva města konaného dne 13.12.2022. 
2. zápis z 1. jednání komise rozvoje města a ŽP, konaného dne 26.10.2022. 
3. zápis z 2. jednání komise rozvoje města a ŽP, konaného dne 09.11.2022. 

4. zápis z 3. jednání komise rozvoje města a ŽP, konaného dne 14.11.2022. 

5. zápis ze 4. jednání komise rozvoje města a ŽP, konaného dne 22.11.2022. 
6. zápis z 1. jednání komise dopravní a bezpečnosti, konaného dne 07.11.2022. 
7. zápis z 2. jednání komise kulturní, konaného dne 16.11.2022. 
8. zápis z 2. jednání komise sociální a volnočasové, konaného dne 16.11.2022. 
9. návrhy rozpočtů PO na rok 2023 a návrhy střednědobých výhledů rozpočtů PO na               

r. 2024 – 2025. 

10. zápis č. 11/2022 likvidační komise města Šenov ze dne 21.11.2022. 
 

b) schvaluje 

1. program schůze rady města. 

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

3. plán práce komise rozvoje města a ŽP do 30.06.2023. 
4. plán práce komise sociální a volnočasové pro rok 2023. 
5. rozpočtová opatření č. 47 – 50/2022 dle předloženého návrhu. 
6. Plán práce rady města Šenov na rok 2023. 

7. aktualizovanou Organizační strukturu města Šenov k 01.01.2023 – Přílohu č. 3 
k Organizačnímu řádu Městského úřadu Šenov. 

8. odměny ředitelů příspěvkových organizací za splnění mimořádných a zvlášť 
významných pracovních úkolů dle upraveného návrhu. 

9. Dodatek č. 17 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě, uzavřené 
dle ust. § 19c zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon o silniční dopravě) k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území 
města Šenov (dopravce ČSAD Havířov a.s.). 

10. zveřejnění záměru pronajmout prostory zastávek Šenov Petřvaldská, ul. Petřvaldská, 
Šenov Škrbeň, ul. Frýdecká, Šenov u Blažka, ul. Václavovická, Šenov v Družstvu,                 
ul. Petřvaldská, Šenov Volenství, ul. Václavovická pro umístění reklamních laviček. 
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11. vyřazení a likvidaci majetku města Šenov, Radniční náměstí 300, Šenov, 739 34 dle 
zápisu č. 11/2022 likvidační komise města Šenov ze dne 21.11.2022. 

12. poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Šenov na rok 2023 ve výši 5.000,00 Kč 
žadateli ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, IČ 47657901, se sídlem č p. 146, 742 54 

Bartošovice a uzavření darovací smlouvy mezi městem Šenov a ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 
70/02. 

13. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku p. č. 4832/1, 
k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu vodovodních přípojek a sjezdu k pozemku p. č. 4828/1, 
k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 4828/1  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. 

14. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku p. č. 3277, 
k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu elektro přípojky k pozemku p. č. 3291, 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 Smlouvě 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. 

15. uzavření dodatku č. 1 k SoD „Oprava místních komunikací v Šenově 2022“ se 
společností MI Roads a.s., IČ 17331099. 

16. Dodatek č. 5 ke Smlouvě evidenční číslo 0511/2019/OD ze dne 26.02.2019 o poskytnutí 
finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti území města Šenov městskou 
hromadnou dopravou společností Dopravní podnik Ostrava a.s. 

17. přerušení provozu obou mateřských škol v době vánočních prázdnin od 23.12.2022 do 
31.12.2022 a zahájení provozu 02.01.2023. 
 

c) určuje 

1. termíny obřadních dnů na rok 2023 na úředně určeném místě, tj. v obřadní síni 
v budově Radnice, Šenov, Radniční náměstí 300, v době od 10:00 do 12:30 hod., ve 
kterých nebude vybírán správní poplatek, dle návrhu. 
 

d) souhlasí 
1. s využitím kluboven s možností přespání pro oddíl KLUBKA v prostorách Staré školy 

Šenov, v termínu od 09.12.2022 16:00 hod. do 10.12.2022 10:00 hod. 
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e) pověřuje 

1. starostu k podpisu dodatku č. 1 k SoD „Oprava místních komunikací v Šenově 2022“ se 
společností MI Roads a.s., IČ 17331099. 

 

f) postupuje ZMě 

1. ke schválení Plán práce zastupitelstva města Šenov na rok 2023. 
2. na vědomí Plán práce rady města Šenov na rok 2023. 

3. k vyjádření souhlasu s navrhovaným přijetím daru plánovaného prodloužení 
kanalizační stoky splaškové kanalizace (nové větve) v ulici Okrajová od investora stavby 
–  do majetku města s tím, že předmětem daru bude kanalizační stoka 
s povolením užívání včetně služebnosti zajišťující provozování této stoky a přístupu k ní 
po zpevněné komunikaci na vedlejším pozemku, za předpokladu dodržení parametrů 
kanalizace dle projektové dokumentace schválené odborem investic, MH a dopravy         
a za předpokladu doplnění šachet a požadovaného řešení šachty Š1. 
 

g) doporučuje ZMě 

1. stanovit paušální částku ve výši 300,00 Kč/hod. pro rok 2023 neuvolněným členům 
zastupitelstva města, kteří jsou podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující 
jinou samostatnou výdělečnou činnost, jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti 

s výkonem funkce. 
2. stanovit nejvyšší částku pro rok 2023, kterou lze v souhrnu za kalendářní měsíc 

poskytnout jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným 
členům zastupitelstva města ve výši 1.500,00 Kč. 

 

 

Šenov 30. 11. 2022 

Zapsala: Ing. Blažena Preinová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jan Blažek     Ing. Tomáš Holuša                                            

místostarosta                                                       starosta 


