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Souhrn výsledků 

6. schůze rady města konané dne 17. 1. 2023 
 

Rada města  
 

a) bere na vědomí 
1. zprávu Senior klubu Šenov. 
2. zprávu komise pro projednávání přestupků. 

3. zápis z 3. jednání komise dopravní a bezpečnosti konaného dne 9. 1.2023. 

4. zápis z 4. jednání komise kulturní konaného dne 11. 1. 2023. 
5. výsledky veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací na místě k 30. 6. 2022 ve 

smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
v platném znění, s odkazem na § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole. 

6. žádost  o prodloužení nájmu části stěny oplocení městského hřbitova na 
pozemku parc. č. 526/1, k. ú. Šenov u Ostravy, pro umístění reklamního poutače. 

7.  

b) schvaluje 

1. program schůze rady města. 

2. kontrolu plnění úkolů uložených radou města: trvá úkol 85/1. 
3. plán práce komise kulturní na 1. pololetí 2023.  
4. rozpočtové opatření č. 54/2022 dle předloženého návrhu. 
5. rozpočtová opatření č. 1 – 3/2023 dle předloženého návrhu. 
6. krytí příspěvku na stravování zaměstnanců města Šenov s účinností od 1. 1. 2023 dle 

předloženého návrhu. 
7. Plán kontrol 2023 úseku právnímu a kontrolnímu. 
8. Výroční zprávu za rok 2022 zpracovanou podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.,                           

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
9. Sazebník úhrad za poskytování informací na účetní období 2023. 
10. po projednání Vyjádření města Šenov k oznámení záměru „Retail park Havířov Šumbark 

– Šenov“. 
11. dohodu o ukončení nájmu bytu č. 13, v 2. n. p. domu č. p. 13, ulice Za Pomníkem 

v Šenově, nacházejícího se na parcele č. 3399/1, zapsané na listu vlastnictví č. 1 
vedeném pro obec Šenov a k. ú. Šenov u Ostravy u Katastrálního úřadu pro 
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, uzavřenou mezi městem Šenov      
a , ke dni 31. 1. 2023, za podmínek v ní sjednaných. 

12. bezúplatný převod majetku dle Smlouvy o bezúplatném převodu mezi ČR – HZS MSK 

(jako převodcem) a městem Šenov (jako nabyvatelem) k zabezpečení požární ochrany 
a integrovaného záchranného systému na území města Šenov. 
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13. zveřejnění záměru pronájmu budovy s restaurací včetně vybavení a přilehlých pozemků 
parc. č. 50/1, 50/4, 47, 48, 49/4, 50/2, 49/3, zapsáno na LV č. 1 pro obec Šenov a k. ú. 
Šenov u Ostravy u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště 
Ostrava, mimo prostory 1. PP pod sálem. 

14. zveřejnění záměru změnit smlouvu o nájmu evidovanou na MěÚ pod č. 70/2014, 
následně doplněnou Dodatkem č. 1 evidovaným pod č. 70/2020 o prodloužení doby 
nájmu do 30. 4. 2023, kdy změnou smlouvy dojde k úpravě – prodloužení délky nájmu 
do 30. 4. 2026. 

15. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku parc.                

č. 2504/1, 2556, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu vodovodních přípojek k pozemku 

parc. č. 2505/33, k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch vlastníka pozemku parc. č.  2505/33 

 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. 

16. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na částech pozemků parc.        
č. 3908, 3591, 3553/1, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu „Optimalizace traťového úseku 
Havířov (včetně), umístění trafostanice TTS 813 na pozemku parc. č. 3908 a kabelová 
trasa zabezpečovacího a sdělovacího zařízení“ na pozemcích parc. č. 3591, 3553/1 
(Správa železnic, státní organizace) 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. 

17. uzavření Dodatku č. 03 ke Smlouvě o zajišťování servisních služeb (konfigurační práce 
spojené s ovládáním řídícího systému veřejného osvětlení TELENSA Planet)  ze dne 

29.09.2020 se zhotovitelem ENIS Solutions s.r.o., IČ 05274524, sídlo Česká 3195/47, 
700 30 Ostrava – Zábřeh. 

18. zvýšení nájemného u nájemních vztahů, uzavřených na základě nájemních smluv 
opatřených inflační doložkou, o průměrnou roční míru inflace v roce 2022 ve výši 
15,1 %. 

 

c) rozhodla 

1. o snížení příspěvku na provoz MěPOS, příspěvková organizace, Šenov v r. 2022 ve výši 
6.324.700,00 Kč a jeho převodu do fondu investic. 

2. o převodu vozidla Peugeot Partner, registrační značky 1 TH8213, do užívání MěPOS, 
příspěvková organizace, Šenov. 
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d) souhlasí 
1. s využitím kluboven s možností přespání v prostorách Staré školy Šenov, v pátek            

20. 1. 2023 od 17:00 hod. do soboty 21. 1. 2023 09:30 hod., v sobotu 21. 1. 2023 od 

15:00 hod. do neděle 22. 1. 2023 08:00 hod. a v pátek 27. 1. 2023 od 20:00 hod. do 
soboty   28. 1. 2023 do 15:00 hod. pro oddílové děti. 
 

 

e) ruší 
1. konání akce Ples města Šenov 2023 z důvodu, že v plánovaném termínu 25. 2. 2023 

nebude možné zajistit provoz restaurace. 
 

 

f) postupuje ZMě 

1. zprávu komise pro projednávání přestupků. 

 

 

g) doporučuje ZMě 

1. vydat nový Jednací řád zastupitelstva města Šenov dle předloženého návrhu. 
 

 

 

Šenov 18. 1. 2023 

Zapsala: Ing. Blažena Preinová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jan Blažek     Ing. Tomáš Holuša                                            

místostarosta                                                       starosta 


