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___________________________________________________________________________ 

 

Souhrn výsledků 
9. schůze rady města konané dne 2. 4. 2019 

 

Rada města: 

 

a) bere na vědomí 

1. Závěrečný účet města Šenov za rok 2018. 

2. opravu pořizovací ceny a odpisů u automobilové stříkačky. 

3. zprávu o činnosti a hospodaření MěPOS za rok 2018. 

4. přípravu zasedání zastupitelstva města konaného dne 16. 4. 2019. 

5. zápis ze 4. jednání kulturní komise dne 6. 3. 2019. 

6. zápis ze 4. jednání komise rozvoje města a životního prostředí dne 11. 3. 2019. 

7. stavy peněžních fondů příspěvkových organizací k 31. 12. 2018. 

8. složení Krizového štábu města Šenov a složení a náplň stálých pracovních skupin 

krizového štábu pro období 2019 – 2022. 

9. zápis z 5. jednání komise dopravní dne 27. 3. 2019. 

10. návrh Plánovací smlouvy ke stavbě dopravní a technické infrastruktury v lokalitě 

„Šenov – Volenství II., etapa I.“, předložený žadatelem. 

 

b) schvaluje 

1. program schůze rady města. 

2. kontrolu usnesení: splněny úkoly: 7/1, 7/2. 

3. rozpočtové opatření č. 9/2019 dle předloženého návrhu Rozpočtová opatření r. 2019. 

4. účetní závěrku MěPOS, příspěvková organizace, Zámecká 27, 739 34 Šenov, 

sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018. 

5. účetní závěrku Základní školy Šenov, Radniční náměstí 1040, příspěvková organizace, 

739 34 Šenov, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018. 

6. účetní závěrku Mateřské školy Šenov, příspěvková organizace, 739 34 Šenov, 

sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018. 

7. účetní závěrku Základní umělecké školy Viléma Wünsche, příspěvková organizace, 

739 34 Šenov, Zámecká 2, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018. 

8. účetní závěrku Knihovny & Šenovského muzea, příspěvková organizace, 739 34 

Šenov, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018. 

9. výši zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací za rok 2018, a to: 

MěPOS                                                                               294 152,11 Kč 

Základní škola Šenov                                                                  0,00 Kč 

Základní umělecká škola Viléma Wünsche                  5 264,73 Kč   

Knihovna & Šenovské muzeum                                          66 917,23 Kč 

Mateřská škola Šenov                                                              7 584,01 Kč. 

MĚSTO ŠENOV 
Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov 
okres Ostrava-město 
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10. rozdělení zlepšených výsledků hospodaření příspěvkových organizací města za rok 

2018 do peněžních fondů příspěvkových organizací dle předloženého návrhu 

zřizovatele. 

11. limity mzdových prostředků na rok 2019 pro příspěvkové organizace dle předloženého 

návrhu. 

12. zavedení provozního poplatku při konání svatebních obřadů s účinností ode dne 

schválení v těchto variantách: 

obřad v sobotu s nadstandardními službami na určeném místě do 12:00 hod. ve výši 1 500 Kč 

obřad v sobotu s nadstandardními službami na určeném místě od 12:00 hod. ve výši 2 000 Kč 

obřad v pracovní dny na určeném místě do 12:00 hod. ve výši 1 000 Kč 

obřad v pracovní dny na určeném místě od 12:00 hod. ve výši 1 500 Kč 

obřad v sobotu s nadstandardními službami v budově ZUŠ do 12:00 hod. ve výši 2 500 Kč 

obřad v sobotu s nadstandardními službami v budově ZUŠ od 12:00 hod. ve výši 3 000 Kč 

obřad na jiném vhodném místě mimo stanovenou dobu do 12:00 hod. ve výši 2 500 Kč 

obřad na jiném vhodném místě mimo stanovenou dobu od 12:00 hod. ve výši 3 000 Kč 

jubilejní obřad ve výši 0 Kč. 

13. uzavření smlouvy na pronájem kopírovacího stroje MX-3060V na období 48 měsíců ve 

výši 3 650 Kč bez DPH/měsíc od 2. 5. 2019 s firmou SHARP CENTRUM OSTRAVA s.r.o. 

14. umožnění firmě ŠenovNET pokládání chrániček pro optické kabely v liniových 

stavbách města. 

15. postup řešení prostřednictvím spol. CETIN a.s. ve věci umístění VO na MK Ve Strži 

k zajištění vyšší bezpečnosti silničního provozu. 

16. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí mezi Povodím Odry s. p. a městem Šenov,            

o zřízení služebnosti na části pozemku p. č. 4167/1, k. ú. Šenov u Ostravy, pro 

plánovanou stavbu „Cyklolávka přes I/11“, ve prospěch města Šenov za jednorázovou 

náhradu ve výši 75 Kč/m2. Celková plocha služebnosti bude vymezena geometrickým 

plánem po dokončení stavby. 

17. žadateli XXXXXXX, bytem Šenov, prodloužení lhůty pro poskytnutí dotace na 

realizaci ČOV do 30. 11. 2019. 

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

5715/3, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu sjezdu k pozemku parc. č. 5705/3, k. ú. Šenov 

u Ostravy, ve prospěch XXXXXXX, za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč + DPH. 

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

5202/1, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu vodovodní přípojky k pozemku parc. č. 

5424/9, k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch XXXXX, 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. 

20. umístění stavby a zařízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku parc. č. 

3907, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu vodovodního řadu a kanalizačního řadu 

k pozemku parc. č. 3904/1, k. ú. Šenov u Ostravy, k pozemku parc. č. 3892/41, k. ú. 

Šenov u Ostravy, k pozemku parc. č. 3892/40, k. ú. Šenov u Ostravy a k pozemku parc. 

č. 3892/39, k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch XXXXXXV, za jednorázovou náhradu 

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

21. ceník pronájmu sportovišť v Šenově pro sezónu 2019 dle předloženého návrhu. 

22. pronájem tělocvičen ZŠ Šenov a ostatních sportovišť dle předloženého návrhu.  

23. odměnu za splnění mimořádných a zvlášť významných pracovních úkolů pro ředitelku 

Základní školy Šenov Mgr. Naděždu Pavliskovou dle předloženého návrhu. 

 

c) uděluje 

1. souhlas MěPOS, příspěvkové organizaci, k použití rezervního fondu na posílení fondu 

investic. 

 

d) stanoví 

1. výsledky hospodaření na rok 2019 příspěvkovým organizacím ve výši 0 Kč dle 

předloženého návrhu. 

2. platy ředitelům příspěvkových organizací města s účinností od 1. 5. 2019, a to 

s úpravami příplatků za vedení u 

ředitelky Základní školy Šenov Mgr. Naděždy Pavliskové,  

ředitelky Mateřské školy Šenov p. Michaely Michálkové, 

ředitele MěPOS p. Tomáše Jasanského, 

ředitelky ZUŠ Viléma Wünsche p. Vlasty Urbáškové, 

ředitelky Knihovny & Šenovského muzea p. Simony Slavíkové, dle předloženého 

návrhu. 

 

e) rozhodla 

1. o přijetí účelové dotace ve výši 128 000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019    

a o uzavření smlouvy o poskytování dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi 

Moravskoslezským krajem a městem Šenov. 

2. nefinancovat projektovou dokumentaci kanalizačních přípojek občanů města Šenov, 

kteří se dodatečně napojují na kanalizační stoky ve vlastnictví města Šenov. Příspěvek 

na projektovou dokumentaci se bude poskytovat pouze u nově budovaných 

kanalizačních stok. 

3. poskytovat nadále příspěvek na zřízení čerpání splaškových vod dle individuálních 

žádostí. 

4. o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2019 pobočnému spolku PIONÝR, z.s. – 

Pionýrská skupina Šenov na podporu činnosti – „Příměstské tábory v Šenově v roce 

2019“ ve výši 500 Kč na dítě, maximálně částku 7 500 Kč / 1 turnus (15 000 Kč / 

všechny turnusy) a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s tímto 

žadatelem. 

5. pověřit finanční odbor uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se 

spolkem PIONÝR z. s. – Pionýrská skupina Šenov na podporu činnosti – „Příměstské 

tábory v Šenově v roce 2019“ ve výši  500 Kč na dítě, maximálně částku 7 500 Kč /     

1 turnus (15 000 Kč / všechny turnusy). 

 

f) odvolává 

1. z funkce členky a zapisovatelky komise sociálně volnočasové Bc. Radmilu Svobodovou. 
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g) jmenuje 

1. do komise pro hodnocení a posouzení nabídek u veřejné zakázky na dodávky „Systém 

odděleného sběru materiálově využitelných odpadů pro město Šenov“: 

      Členy: Ing. Tomáš Holuša, Ing. Pavel Knop-Kostka, Ing. Petra Slívová, Bc. Ida Chrástková, 

                  Mgr. Daniela Baráková 

      Náhradníky: Ing. Iveta Menšíková, Tomáš Král, Mgr. Silvie Bartošová. 

2. členkou a zapisovatelkou komise sociálně volnočasové Bc. Elišku Červenkovou. 

 

h) postupuje ZMě 

1. Závěrečný účet města Šenov za rok 2018 k projednání v souladu s § 43 zákona              

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a vyjádření souhlasu 

s hospodařením v roce 2018 dle § 17 odst. 7) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů samosprávných celků a doporučuje schválit celoroční 

hospodaření, a to bez výhrad. 

2. na vědomí zprávu o činnosti a hospodaření MěPOS za rok 2018. 

3. na vědomí složení Krizového štábu města Šenov a složení a náplň stálých pracovních 

skupin krizového štábu pro období 2019 – 2022. 

4. k vyjádření ne/souhlasu s navrhovaným přijetím daru plánovaného prodloužení 

kanalizační stoky a příjezdové komunikace z ulice K Trati od investora stavby            

XXXXXXX do majetku města s tím, že předmětem daru bude i pozemek pod danou 

komunikací a za předpokladu dodržení parametrů kanalizace a příjezdové komunikace 

dle projektové dokumentace schválené odborem investic, MH a dopravy. 

5. k rozhodnutí uzavření Plánovací smlouvy ke stavbě dopravní a technické 

infrastruktury v lokalitě „Šenov – Volenství II., etapa I.“. 

 

i) doporučuje ZMě 

1. schválit účetní závěrku města Šenov sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018. 

2. schválit záměr směny části pozemku p. č. 3371/5, ostatní plocha / jiná plocha, k.ú. 

Šenov u Ostravy (ve vlastnictví XXXXXX) za část pozemku p. č. 3371/1, orná půda, 

k.ú. Šenov u Ostravy (ve vlastnictví města Šenov), dle zakreslení v přiloženém snímku 

– viz příloha č. 2 s tím, že žadatel uhradí veškeré administrativní náklady a poplatky 

s tímto spojené a případně doplatí cenu pozemku (v případě větší výměry 

směňovaného pozemku ve vlastnictví města). 

 

j) ukládá 

9/1 zabezpečení správné evidence rozpočtových výdajů v souladu s vyhláškou 392/2018 Sb.,      

             o rozpočtové skladbě. 

 zodp.: vedoucí FO        termín: bezodkladně 

 

Šenov 3. 4. 2019 

Zapsala: Ing. Blažena Preinová 

 

 

 

 

 Ing. Jan Blažek      Ing. Tomáš Holuša 

 starosta                                                                     místostarosta 


