
MESTO SENOV
i r ' , / ' ' '

okres ostrava - město

Rada

a) bere na vědomí
+ň

l. zDra!'u Komlse Zř

2. zápisy komisí rady a wýboru
3. žádost nájemce p. Margarity Butorové na umístění kávového automatu v 1. n'p.

Zdravotního střediska
ádost Ing. Guňky
Zprávu o posouzení nabídek na akci Cisternová automobilová stříkačka - prodej
vozid|a Liaz CAS 25 uŽivaného JSDH Šenov
informace člena výběrové komise p. Mrliny k průběhu výběrového řízení
účast ástupce [|l$ ý$|( 16 zlsedrání hodnotící komise veřejné z*ázky Cistemová
automobilová sťíkačka
zpnívu komise pro otevíriíní obálek a zprálu komise pro posouzení a hodnocení
nabídek ve veřeiné zakázce ..Cisternová automobilová stříkačkď.

9. žildost maÍželů Urbancoých a postup stavebního uřadu
10. děkovný dopis Petičního qy'boru

4.
5 .

6.
7.

8.

b) schvaluje
1. kontrolu usnesení: splněny ukoly: 50/2.50/3. trvají úkoly: 50/1
2' Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 3212010 tzavřené mezi Městem Šenov a

Famím sborem Českobratrské církve evangelické v Šenově u ostralY
3. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce č.65/2009 uzavřené mezi Městem Senov a

Asociací ToM ČR' ToM19216 KLUBKA
4. Smlouw o odpisování technického zhodnocení pronajatého majetku uzavřenou mezi

Městem Senov a Ceskou poštou. s.p.' Praha 1
5. ponechat stanovené nájemné za pronajaté prostory dle Nájemní smlouly č- |612002

uzavřené dne 08.03.2002 mezi Městem Šenov a p. Margaritou Butorovou v současné
\rši

6' Dodatek č. 5 k Nájemní smlouvě č, |6/2002 uzavřené dne 08.03.2002 mezi Městem
Šenov a p. Margaritou Butorovou. za podmínek r' něm sjednaných

7. Dohodu o aíniku nájmu nebyového prostoru ke dni 31.05.2010 uzavřenou mezi
Městem Šenou a p. Květou ondračkovou. za podmínek v ní sjednaných

8. naýšeni paušální úhrady městem za všechny sluŽební mobilní telefony o čá|stku za
podrobný výpis hovoru. tj. Kč l9'. bez DPH. tj. 23.- Kč s DPH, s účinností od
0r .0s .2010



9' Smlouvu-č. 43l20.t0 o poskýnutí finančního příspěvku z rozpočtu města mezí Městem
Senov. ]C 00297291 a Mysliveckým sdruŽenim. Šenov. IČ 48772402

10. Smlour,u o dílo č. 04097033. vedenou u MěÚ pod č.44/2O|O' mezi Městem Šenov, IČ
0029729| a oZo ostrava' s'r.o.' IČ 6T00920, o ryuŽití nebo odstranění odpadu 20
02 0l _ Biologicky rozložitelný odpad od občanů

1l. umístění stavby a zšizení věcného břemene na čÍísti pozemku p.č. 4025. k.ú. Šenov u
ostraly, pro stavbu sjezdu k pozemku p.č. 4l 7l. k.ú. Šenov u ostraly' ve prospěch
Jiřího a Dagnrar Šebestových, za jednorázovou niíhradu ve Úši 500.. Kč za plochu
stavby vymezenou geonetrickým plánem pro vyznačení věcného břemene do 10 m2 +
l00'- Kč za každých dalšich l0 m2. Ke konečné ceně bude připočteno DPH

12. umístění stavby a zřízení věcného břemene na části pozemku p.č. 2l59, k.ú. Šenov u
ostraly, pro st,avbu sjezdu k pozemku p.ě.242217 ' k.ú. Šenov u ostravy, ve prospěch
Emanue|a a Ztuany MoŽných, za jednorrízovou niíhradu ve l"ýši 500'. Kč za plochu
stavby vymezenou geometrický'm plrinem pro vyznačení věcného břemene do l0 m2 +
l00'- Kč za kůdýctl dalších 10 m2. Ke konečné ceně bude připočteno DPH

13. umístění stavby a ďizení věcného břemene na části pozemku p.č' 4174,k'ú. Šenov u
ostraly, pro stavbu vodovodní přípojky k pozemliu p.č. 4l61. k.ú. Šenov u ostraly,
ve prospěch Ing' Tomáše Turečka' za jednorázovou nrifuadu ve r1,'ši 500,- Kč za
plochu stavby lTmezenou geometrickým plrí.nem pro lyznačeni věcného břemene do
10 m2 + 100'. Kč zzkaždých dalších l0 rn2. Ke konečnó ceně bude připočteno DPH

i4. umístění suvby a ďízení věcného břemene na části pozemku p.č. 409913,4096'k.ú.
Šenov u ostravy, pro nadzemní vedení veřejné komunikační sítě (elefonní přípojky) k
č'p. 558, k.ú. Šenov u ostraly, ve prospěch Telefónica 02 Czech Republic, a.s., za
jedtrorázovou náhradu ve výši dle návrhu budoucího oprávněného z věcného břemene'
min. ve ýši 1000'- Kč za plochu stavby vymezenou geometrickým plrínem pro
lyznačení věcného břemene včeÍr:ě ochranného prísma vedení do 10 m2 + 200,- Kč za
kaŽdých dalších 10 m2. Ke konečné ceně bude připočteno DPH

15. umístění stavby a ziizeni věcného břemene na části pozemku p.č. 307, k.ú. Šenov u
pstravy, pro stavbu zemního kabelu NN .,Šenov _ Vita.. k pozemku p.č. 192/1,k.iL.
Senov u ostravy, ve prospěch CEZ Distribuce a.s', za jednorázovou nráhradu ve ýši
návrhu budoucího oprávněného z věcného břemene' min' 1 000,. Kč za plochu stavby
včetně ochrarrrrého prísma v-vmezenou geometrickým plánem pro vyznačení věcného
břemene do l0 m2 + 200,. Kč n každých dalších l0 m2. Ke konečné ceně bude
připočteno DPH

1ó. úhradu škody na základě Žádosti p. Vítězslava Tomise. Řadová l429. Šenov, ve ýši
Kč l363'.. která vanikla pfi zimní údrŽbě prováděné MěPOS. příspěvková organizace,
a to z kapitoly 6171' po|ožka 5|92

l7. prodej vozid|a Líaz CAS 25 nejvyšší předloŽené nabídce
18. Smlouvu č. 4649lŠEN/184,PfurrzoovÁ CESTA o provedení opravy ',obnovy

Žermarrických přivaděčů.. na cizích pozemcích s doplněním o pozemky _ přístupy p.č'
3.759.3763' 3908' všechny r' k.ú. Šenov u ostraq'

19. Dodatek č. 2 Smlouly o zÁvad<u veřejné sluŽby ve veřejné linkové dopravě uzavřené
dle ust. $ 19 c) zií{<ona č. 11111994 Sb.' o silniční dopravě, ve znění pozdějších
předpisů, k zajištěni ostatní dopravní obsluŽnosti na území města Šenov mezi
smluvními stranami Město Šenov a Čseo Havířov a.s.

20. X' dodatek k nájemni smlouvě č. 1i2001 - změna v osobě nájemce rozšířením o pozici
č. 4 _ pronájem holičství a kadeřnictví osobám samostatně výdělečně činným:
1, p. Alžběu Tuizalová Havířov.
2. p. Dagmar Sapíková, Šenov.
3. p. Hana Murgašová. Šenov'
4. p. Jana Židková. Šenov



2l. Dohodu o zrírriku nájmu nebytového prostoru uzavřenou mezi Městem Šeno,, a p.
Tomášem Kludkou za podmínek v ní sjednaných

c) postupuje
|. ZMě na vědomí zDrávu komise ŽP

d) odk|ádá
1. roáodnutí o koupi slúebního auta do doby lyřízení pojistky a prodeje starého auta
2. projednání ádosti manŽelů Urbancol"ých o zařazeni do zimní údrŽby do schvrílení

nového Plánu zimní údrŽbv Dro no\,ou zimní sezónu

e) nesouh|así
1. s proplacením vynaložených wýdajů na áktadě Žádosti Ing. Gunky
2. s příspěvkem ve l"ýši 1000,. Kč pro Záchrannou stanici a centrum ekologické rychovy

fl rozhodla
1 . o pořadí hodnocených nabídek ve veřejné zakazce ',Cistemová automobilová

stříkačka..
2. na záMadě Zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek ve veřejné

zakžzce na dodávku Cistemové automobilové stříkačky zadané ve zjednodušeném
podlimitním řízení o přiděiení zakÁzky a uzavření smlouvy s uchazečem THT s'r,o.'
572 01 Polička. staIohÍadská 3 l ó .1Č 46508147

g) neschvaluje
l . ž:ídost o zpevnění povrchu pňjezdové cesty Na Kopci
2. RO na PD na opram MK Na Kopci

h) souh|así
l . s odloŽením nabidky regulace veřejného osvětlení Křižovatka a Pod Lapačkou do

doby modernizace rozvodů, rozr.aděčů' svítilen a kompletní qýměny Žáovek zA 70 w
výbojky

2. v připadě neuzavření Dohody o zríniku nájmu nebyového prostoru sjednané mezi
Městem Šenov a p. Tomášem Kludkou s podáním vypovědi dle čl. 10 odst. 10.3
Nájemní smlouly uzavřené mezi Městem Šenov a p. Tomášem Kludkou



i) uk|ádá

5 l /l řešit opravy ýluků na místní komunikaci u|. Na Kopci v rrímci schvríieného pfispěvku
MěPos
zodp.: odbor investic, MH a doprary

5ll2 řešit opravy výtluků na místní komunikaci ul. Nová v nimci schvríleného píspěvku
MěPos
zodp.: odbor investic, MH a dopravy

termín:18.05.20l0

termín:18.05'2010

5l/3 připravit přehled řešení čipovIínÍ psů v okolních městech (řešení pomocí oZV, rrlevy na
poplatcích) a nawhnout řešení v Senově
zodp.: odbor ýstavby aŽP termtu: 18.05.2010

51/4 prověňt způsoby identifikace odchycených čipovaných psů _ čtďka přísnrp do registru
zodp': MěP termín:18'05.2010

V Šenově, 2ot0-o4.21
ZapuJa: Ing. Kotrová

,L*-
InýJanB|ažek Mgr. Darja Kuchařová

starostamÍstostarosta

í-Ň


