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Souhrn výsledků 
5. schůze rady města konané dne 20. 12. 2022 

 

Rada města  
 
a) bere na vědomí 

1. zápis z 2. jednání komise dopravní a bezpečnosti, konaného dne 12.12.2022. 
2. zápis z 3. jednání komise kulturní, konaného dne 12.12.2022. 
3. plnění příjmů ze sdílených daní a daně z nemovitých věcí za měsíce 1 – 11/2022. 

4. konečnou výši poskytnutých prostředků ze státního rozpočtu pro oblast školství v roce 2022: 

Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040, p. o. ve výši                   66.423.587,00 Kč 

Základní umělecká škola Viléma Wünsche, Šenov, Zámecká 2 ve výši   6.393.135,00 Kč 

Mateřská škola Šenov, p. o., ve výši                                                             14.756.022,00 Kč. 

5. protokoly z jednání hodnotící komise pro hodnocení nabídek na akci „Převzetí odpadu 
pro město Šenov 2023 II – pro část I SKO a objemný odpad a část II BIO“. 

 
b) schvaluje 

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

3. plán práce komise dopravní a bezpečnosti na rok 2023. 
4. rozpočet na rok 2023 příspěvkové organizaci Mateřská škola Šenov – příloha 1. 
5. střednědobý výhled rozpočtu na r. 2024 – 2025 příspěvkové organizaci Mateřská škola Šenov 

– příloha 2. 
6. rozpočet na rok 2023 příspěvkové organizaci Základní škola Šenov – příloha 3. 
7. střednědobý výhled rozpočtu na r. 2024 – 2025 příspěvkové organizaci Základní škola Šenov – 

příloha 4. 
8. schvaluje rozpočet na rok 2023 příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Viléma 

Wünsche – příloha 5. 
9. střednědobý výhled rozpočtu na r. 2024 – 2025 příspěvkové organizaci Základní umělecká 

škola Viléma Wünsche – příloha 6. 
10. rozpočet na rok 2023 příspěvkové organizaci Knihovna & Šenovské muzeum – příloha 7. 
11. střednědobý výhled rozpočtu na r. 2024 – 2025 příspěvkové organizaci Knihovna & Šenovské 

muzeum – příloha 8. 
12. rozpočet na rok 2023 příspěvkové organizaci MěPOS – příloha 9. 
13. střednědobý výhled rozpočtu na r. 2024 – 2025 příspěvkové organizaci MěPOS – příloha 10. 

14. nový Sazebník úhrad za úkony pečovatelské služby s účinností od 1. 1. 2023. 

15. poskytnutí dotace ve výši až 25.000,00 Kč na tlakovou kanalizační přípojku a uzavření 

smlouvy na poskytnutí této dotace s žadatelem A. Zygmovou, bytem Šenov. Výše 

dotace může být snížena na výši skutečně doložených nákladů na realizaci přípojky. 

MĚSTO ŠENOV 
Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov 
okres Ostrava-město 



 

 

16. dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 300/2022, kdy předmětem nájmu je umístění 

reklamních laviček na území města Šenov. 

17. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku p. č. 2166, 

k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu elektro přípojky k pozemku p. č. 2099/1, 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. 

18. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku p. č. 4832/1, 

k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu elektro přípojky k pozemku p. č. 4828/1, 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. po projednání vyjádření města Šenov k oznámení záměru „I/11 Havířov – Třanovice“. 

20. Dodatek č. 11 k Dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků kanalizací 

provozně souvisejících č. 251/DPS/OS/K/2015 mezi městem Šenov, IČ 00297291                 

a SmVaK Ostrava a.s., IČ 45193665, kterým je stanovena cena na rok 2023 za odvedené 

odpadní vody (vody převzaté) pro kanalizaci pro veřejnou potřebu Alejský dvůr – 

kanalizační stoky a kanalizaci Šenov-Sever ve výši 27,98 Kč/m3 + DPH v zákonné výši. 

21. Dodatek č. 12 k Dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků kanalizací 

provozně souvisejících č. 68/DPS/OS/K/2014 mezi městem Šenov, IČ 00297291                   

a SmVaK Ostrava a. s., IČ 45193665, kterým je stanovena cena na rok 2023 za odvedené 

odpadní vody (vody převzaté) pro kanalizaci pro veřejnou potřebu Šenov – JIH ve výši 

24,52 Kč/m3 + DPH v zákonné výši. 

 

c) rozhodla 
1. o vyloučení nabídky společnosti Marius Pedersen a.s., sídlo: Průběžná 1940/3, 500 09 

Hradec Králové, IČ 42194920, protože účastník nesplnil zadávací podmínky stanovené 
zadavatelem. 

2. o uzavření smlouvy mezi městem Šenov a společností SMOLO CZ, s. r. o., se sídlem    

nám. Svobody 527, 739 61 Třinec-Lyžbice, IČ 25355996, k veřejné zakázce „Převzetí 

odpadu pro město Šenov 2023 – část I SKO a objemný odpad“ za nabídkovou cenu 

1.359.150,00 Kč včetně DPH za 1 rok. 



 

 

3. o uzavření smlouvy mezi městem Šenov a společností Depos Horní Suchá, a. s., se 

sídlem Solecká 1/1321, 735 35 Horní Suchá, IČ 47677287, k veřejné zakázce „Převzetí 

odpadu pro město Šenov 2023 – část II BIO“ za nabídkovou cenu 781.600,00 Kč včetně 

DPH za 1 rok. 

 
 

d) pověřuje  
1. starostu města k podepsání smlouvy na akci „Převzetí odpadu pro město Šenov 2023 – 

část I SKO a objemný odpad“ se společností SMOLO CZ, s. r. o., se sídlem                             
nám. Svobody 527, 739 61 Třinec-Lyžbice, IČ 25355996, s cenou 1.359.150,00 Kč včetně 
DPH za 1 rok a „Převzetí odpadu pro město Šenov 2023 – část II BIO“ se společností 
Depos Horní Suchá, a.s., se sídlem Solecká 1/1321, 735 35 Horní Suchá, IČ 47677287, 
s cenou 781.600,00 Kč včetně DPH za 1 rok. 
 

e) vyslovuje 
1. předchozí souhlas s přijetím finančního daru ve výši 3.000,00 Kč od dárce S&N 

elektrozámečnictví s. r. o., Provaznická 192, 739 34 Šenov, IČ 04266463. 

 
 
Šenov 21.12.2022 
Zapsala: Ing. Blažena Preinová 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jan Blažek     Ing. Tomáš Holuša                                            
místostarosta                                                       starosta 


