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Souhrn výsledků 
85. schůze rady města konané dne 17. 7. 2018 

 

 

Rada města: 

 

 

a) bere na vědomí 

1. zprávu Knihovny & Šenovského muzea, příspěvková organizace. 

2. zprávu Mateřské školy Šenov, příspěvková organizace. 

3. organizaci Jarmarku 2018, konaného dne 1. 9. 2018. 

4. zápis z 12. jednání komise bezpečnosti dne 31. 5. 2018. 

5. zápis č. 5/2018 z jednání komise životního prostředí dne 12. 6. 2018. 

6. zápis z 24. jednání komise sociální a volnočasové dne 13. 6. 2018. 

7. opravu v počtu sjezdů dle žádosti XXXXXXXXXXXXX, zastoupeni dle plné moci 

XXXXXXXX (právní nástupce vlastníka – nabyvatel společnost DARMA 

stavebnictví s. r. o., zastoupena jednatelem panem XXXXXXXX (umístění stavby a 

zřízení VB na části pozemku parc. č. 2867/3, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu čtyř 

sjezdů). 

8. zápis č. 5/2018 z jednání komise rozvoje města a investic dne 19. 6. 2018. 

 

b) schvaluje 

1. program schůze rady města. 

2. kontrolu usnesení: trvají úkoly: 35/2 – termín 30. 9. 2018; 47/1 – termín: 30. 9. 2018. 

3. rozpočtová opatření č. 19 – 20/2018 dle předloženého návrhu Rozpočtová opatření        

r. 2018 – změny závazných ukazatelů schváleného rozpočtu. 

4. žádost Knihovny & Šenovského muzea, příspěvková organizace, o navýšení rozpočtu      

o 175 tis. Kč na nákup nových regálů. 

5. k žádosti o změnu v rejstříku škol a školských zařízení navýšení kapacity školní 

výdejny z 60 na 64 dětí, a to u odloučeného pracoviště MŠ Lapačka, U Hřiště 1159, 

Šenov, 739 34. Celková kapacita školní jídelny zůstává stejná (200), vše s účinností 

k datu 1. 9. 2018. 

6. ukončení nájmu služebního bytu umístěného v budově – stavba občanského vybavení, 

číslo popisné 310, která se nachází na pozemku parc. č. 45/1, zastavěná plocha             

a nádvoří, zapsaném na listu vlastnictví č. 1 v katastru nemovitostí vedeném 

Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro    

k. ú. Šenov u Ostravy a obec Šenov a ukončení nájemní smlouvy č. 28/2008 uzavřené 

mezi městem Šenov a nájemcem XXXXXXXXX ke dni 31. 7. 2018. 

MĚSTO ŠENOV 
Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov 
okres Ostrava-město 
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7. nájem služebního bytu umístěného v budově – stavba občanského vybavení, číslo 

popisné 310, která se nachází na pozemku parc. č. 45/1, zastavěná plocha a nádvoří, 

zapsaném na listu vlastnictví č. 1 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem 

pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro k. ú. Šenov u Ostravy      

a obec Šenov panu XXXXXXXXX, bytem Šenov, na dobu určitou do 31. 7. 2019,             

s účinností od 1. 8. 2018, za nájemné za stejných podmínek jako u předchozího 

nájemce, každoročně zvýšeného o míru inflace. 

8. ukončení nájmu nebytového prostoru – garáže, umístěné na části pozemku parc. č. 45/1, 

zastavěná plocha a nádvoří, zapsaném na listu vlastnictví č. 1 v katastru nemovitostí 

vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště 

Ostrava, pro k. ú. Šenov u Ostravy a obec Šenov a ukončení nájemní smlouvy               

č. 123/2005 uzavřené mezi městem Šenov a nájemcem XXXXXXX ke dni 31. 7. 2018. 

9. smlouvu o nájmu pozemků pro umístění dočasných staveb a zařízení sloužícího 

k poskytování prodeje, zábavné produkce a jiných služeb spojených s konáním 

Jarmarku 2018, uzavřenou mezi městem Šenov a p. Lubomírem Roščákem, umělecká 

agentura RASCALS AGENCY. 

10. umístění stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 

2059, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu kanalizační přípojky k pozemku parc. č. 

2089/5, k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch XXXXXXXX, za jednorázovou náhradu 

ve výši 500 Kč za plochu stavby včetně ochranného pásma vymezenou geometrickým 

plánem pro vyznačení věcného břemene do 10 m2 + 100 Kč za každých dalších 10 m2. 

Ke konečné ceně bude připočteno DPH. Geometrický plán bude vypracován po 

realizaci stavby. 

11. umístění stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 

2159, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu elektro přípojky a sjezdu k pozemku parc. č. 

2158/1, k. ú. Šenov u Ostravy a k pozemku parc. č. 2157/19, k. ú. Šenov u Ostravy, ve 

prospěch XXXXXXXXXXX, za jednorázovou náhradu ve výši 500 Kč za plochu 

stavby včetně ochranného pásma vymezenou geometrickým plánem pro vyznačení 

věcného břemene do 10 m2 + 100 Kč za každých dalších 10 m2. Ke konečné ceně 

bude připočteno DPH. Geometrický plán bude vypracován po realizaci stavby. 

12. umístění stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 

5715/2, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu kanalizační přípojky k pozemku parc. č. 

5802/13, k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch společnosti KMH servis s. r. o., za 

jednorázovou náhradu ve výši 1 000 Kč za plochu stavby včetně ochranného pásma 

vymezenou geometrickým plánem pro vyznačení věcného břemene do 10 m2 + 200 Kč za 

každých dalších 10 m2. Ke konečné ceně bude připočteno DPH. Geometrický plán 

bude vypracován po realizaci stavby. 

13. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Chodník podél ulice Václavovická“ mezi 

městem Šenov jako objednatelem a JANKOSTAV s.r.o. jako zhotovitelem dle 

předloženého návrhu s úpravou. 

14. nájem nebytového prostoru – garáže umístěné na části pozemku parc. č. 45/1, zastavěná 

plocha a nádvoří, zapsaném na listu vlastnictví č. 1 v katastru nemovitostí vedeném 

Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro      

k. ú. Šenov u Ostravy a obec Šenov XXXXXXXXX, bytem Šenov, na dobu určitou do 

31. 7.2019, s účinností od 1. 8. 2018 za nájemné ve výši 800 Kč/měsíc. 
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c) vyslovuje souhlas 

1. s přesunem finančních prostředků získaných z odprodeje vyřazeného elektrického 

robotu Re22 do fondu investic pro Základní školu Šenov, Radniční náměstí 1040. 

 

d) revokuje 

1. usnesení č. 77 c) 1 z důvodu jiného způsobu řešení zásobníku vody. 

 

e) ukládá 

85/1 uzavřít nájemní smlouvu na nájem služebního bytu umístěného v budově – stavba 

občanského vybavení, číslo popisné 310, která se nachází na pozemku parc. č. 45/1, 

zastavěná plocha a nádvoří, zapsaném na listu vlastnictví č. 1 v katastru nemovitostí 

vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště 

Ostrava, pro k. ú. Šenov u Ostravy a obec Šenov s vybraným žadatelem. 

 zodp.: správní odbor       termín: bezodkladně 

 

85/2 uzavřít nájemní smlouvu na nájem nebytového prostoru – garáže umístěné na části 

pozemku parc. č. 45/1, zastavěná plocha a nádvoří, zapsaném na listu vlastnictví č. 1 

v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, 

Katastrální pracoviště Ostrava, pro k.ú. Šenov u Ostravy a obec Šenov s vybraným 

žadatelem. 

 zodp.: správní odbor       termín: bezodkladně 

 

 

 

Šenov 18. 7. 2018 

Zapsala: Ing. Blažena Preinová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Antonín Ševčík                                                             Ing. Jan Blažek 

             místostarosta            starosta 


