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___________________________________________________________________________ 

 

Souhrn výsledků 
2. schůze rady města konané dne 27. 11. 2018 

 

Rada města: 

 

a) bere na vědomí 

1. přípravu zasedání zastupitelstva města konaného dne 11. 12. 2018. 

2. proplacení náhrady za nevyčerpanou dovolenou z r. 2018 a odměny při skončení 

funkčního období Ing. Antonína Ševčíka, která bude vyplacena jednorázově 

v nejbližším výplatním termínu.  

3. výsledky veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací na místě k 30. 6. 2018 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. 

 

b) schvaluje 

1. program schůze rady města. 

2. kontrolu usnesení: splněn - úkol 1/1. 

3. úřední dny a provozní dobu městského úřadu v prosinci 2018 dle předloženého 

návrhu. 

4. Dodatek č. 7 ke Smlouvě o systému nakládání s komunálním odpadem na území města 

Šenov a cenu na rok 2019 dle návrhu. 

5. určení nového obřadního místa a doby pro konání slavnostních obřadů dle 

předloženého návrhu. 

6. dle návrhu příspěvek na úpravu zevnějšku při účasti na slavnostních obřadech pro 

matrikářku za jeden obřadní den s platností od 1. 1. 2019. 

7. Plán zimní údržby a opatření na sezónu 2018/2019 pro město Šenov – místní 

komunikace, chodníky a průjezdní úseky silnic. 

8. Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti území 

města Šenov městskou hromadnou dopravou společností Dopravní podnik Ostrava      

a. s. mezi smluvními stranami městem Šenov a Statutárním městem Ostrava. 

9. Dodatek č. 11 ke Smlouvě o závazku veřejné služby uzavřené v roce 2009 mezi 

smluvními stranami městem Šenov, ARRIVA MORAVA a. s. a Koordiátorem ODIS 

s. r. o. pro období od 9. 12. 2018 do 31. 12. 2018. 

10. Smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě uzavřenou dle ust. § 9 

odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, ve znění 

pozdějších předpisů, v návaznosti na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)     

č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění ostatní dopravní 

obslužnosti na území města Šenov pro rok 2018, uzavřenou mezi městem Šenov          

a ČSAD Havířov a. s. 
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11. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku parc. č. 

967/2 v k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu zemního kabelového vedení k pozemku 

parc. č. 966 v k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s., za 

jednorázovou náhradu ve výši 1000 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. 

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

4174, v k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu kanalizační a vodovodní přípojky a sjezdu 

k pozemku parc. č. 4214, v k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch XXXXXX, za 

jednorázovou náhradu ve výši 500 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. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku parc. č. 

4250, v k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu kanalizační přípojky a sjezdu k pozemku 

parc. č. 4244/11, v k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch XXXXXX, za jednorázovou 

náhradu ve výši 500 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. 

14. odměny ředitelů příspěvkových organizací za splnění mimořádných a zvlášť 

významných pracovních úkolů dle návrhu. 

15. Plán práce rady města Šenov na rok 2019. 

16. rozpočtové opaření č. 39/2018 dle předloženého návrhu Rozpočtová opatření r. 2018 – 

změny závazných ukazatelů schváleného rozpočtu. 

17. žadatelům XXXXXXXX, bytem Šenov, prodloužení lhůty pro poskytnutí dotace na 

realizaci ČOV do 30. 9. 2019. 

18. poskytnutí dotace ve výši 15 000 Kč na tlakovou kanalizační přípojku žadateli          

XXXXXXXX, bytem Šenov. 

19. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na tlakovou kanalizační přípojku 

ve výši 15 000 Kč žadateli XXXXXXX, bytem Šenov. 

20. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na tlakovou kanalizační přípojku 

ve výši 12 513 Kč žadatelům XXXXXXXXXX, bytem Šenov. 

21. žadateli XXXXXXXX, bytem Šenov, prodloužení lhůty pro poskytnutí dotace na 

realizaci ČOV do 30. 9. 2019. 

 

c) jmenuje 

1. redakční radu Oběžníku ve složení: Ing. Jan Blažek, Ing. Tomáš Holuša, Ing. Renáta 

Revendová, Martin Vaculík, Ing. Marie Kotrová, Iva Sommerlíková, Jana Holušová. 

 

d) určuje 

1. dle návrhu termíny obřadních dnů na rok 2019 na úředně určených místech, ve kterých 

nebude vybírán správní poplatek. 

2. dle návrhu obřadní hodiny u obřadů konaných na povolení na jiném vhodném místě 

nebo mimo dobu stanovenou radou města.  
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e) zřizuje s účinností od 1. 12. 2018 komise a jmenuje jejich předsedy, členy                     

a zapisovatele:  

1. Komise kulturní: 

předseda: Mgr. Martin Stolář 

členové: Ing. Miroslava Nováková, David Smelik 

zapisovatelka: Ing. Blažena Preinová   

garant: Ing. Tomáš Holuša 

2. Komise sociální a volnočasová: 

předseda: Martin Vaculík 

členové: Rostislav Buzek, Mgr. Miroslav Bolek, Ing. Blažena Preinová,  Bc. Radmila   

               Svobodová 

zapisovatelka: Bc. Radmila Svobodová 

garant: Ing. Jan Blažek 

3. Komise dopravní: 

předseda: Ing. Renáta Revendová 

členové: Ing. Stanislav Kroček, Štěpán Pinkava 

zapisovatelka: Mariana Musialová 

garant: Ing. Tomáš Holuša 

 

4. Komise rozvoje města a ŽP: 

předseda: Ing. Jan Blažek 

členové: Ing. Tomáš Holuša, Ing. arch. Arnošt Hradil, Tomáš Spratek, MUDr. Josef  

               Kopecký, Ing. Roman Kulhánek, Ing. Pavel Knop-Kostka 

zapisovatel: Ing. Pavel Knop-Kostka 

 

5. Komise bezpečnosti: 

předseda: Ing. Tomáš Holuša 

členové: Ing. Martin Tesař, Ing. Antonín Ševčík, Petr Smékal, Ing. Roman Kulhánek 

zapisovatel: Ing. Roman Kulhánek 

 

 

f) zřizuje  

1. s účinností od 1. 12. 2018 aktiv pro občanské záležitosti a jmenuje předsedu aktivu      

p. Taťánu Klimasovou. 

 

g) postupuje ZMě ke schválení 

1. zřizovací listinu MěPOS, příspěvkové organizace, Zámecká 27, 739 34 Šenov, která 

nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2019 a v plném rozsahu ruší a nahrazuje zřizovací listinu 

ze dne 29. 3. 2001 včetně všech schválených změn. 

2. zřizovací listinu Základní umělecké školy Viléma Wűnsche, Šenov, Zámecká 2, 739 

34 Šenov, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2019 a v plném rozsahu ruší a nahrazuje 

zřizovací listinu ze dne 29. 3. 2001 včetně všech schválených změn. 

3. zřizovací listinu Knihovny & Šenovského muzea, příspěvkové organizace, Kostelní 

128, 739 34 Šenov, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2019 a v plném rozsahu ruší       

a nahrazuje zřizovací listinu ze dne 29. 3. 2001 včetně všech schválených změn.  

4. Plán práce zastupitelstva města Šenov na rok 2019. 
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h) doporučuje ZMě 

1. stanovit paušální částku ve výši 200 Kč/hod. pro rok 2019 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 2019, kterou lze v souhrnu za kalendářní měsíc 

poskytnout jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným 

členům zastupitelstva města, ve výši 1 000 Kč. 

3. vyslovit souhlas dle § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se vznikem pracovněprávního vztahu mezi 

městem Šenov a členem zastupitelstva města Ing. Martinem Tesařem, v souvislosti 

s funkcí velitele jednotky SDH Šenov. 

4. schválit příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, jde-li o starostu, 

místostarostu nebo člena zastupitelstva města pověřeného k přijímání projevu vůle 

snoubenců, že spolu vstupují do manželství, za stejných podmínek a ve stejné výši 

jako zaměstnancům města. 

5. schválit příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti se 

zastupováním obce na veřejných občanských obřadech za stejných podmínek a ve 

stejné výši jako zaměstnancům města. 

6. schválit příspěvek na stravování, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva města, za 

stejných podmínek a ve stejné výši jako zaměstnancům města. 

7. schválit příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní 

spoření nebo životní pojištění, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva města, za 

stejných podmínek a ve stejné výši jako zaměstnancům města. 

8. schválit odměnu při významném životním výročí, dle podmínek stanovených 

v Zásadách Sociálního fondu, za stejných podmínek a ve stejné výši jako 

zaměstnancům města. 

9. schválit příspěvek na rekreaci, jde-li u uvolněného člena zastupitelstva města, dle 

podmínek stanovených v Zásadách Sociálního fondu, za stejných podmínek a ve 

stejné výši jako zaměstnancům města. 

10. vydat OZV č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

11. schválit místní poplatek na rok 2019 za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši                  

600 Kč/osobu/rok. 

  
 

Šenov 28. 11. 2018 

Zapsala: Ing. Blažena Preinová 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Jan Blažek      Ing. Tomáš Holuša 

 starosta                                                                     místostarosta 


