MĚSTO ŠENOV
Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov
okres Ostrava-město
___________________________________________________________________________

Souhrn výsledků
17. schůze rady města konané dne 23. 7. 2019
Rada města:
a) bere na vědomí
1. kontrolu plnění úkolů uložených radou města.
2. zprávu o činnosti Knihovny & Šenovského muzea, příspěvkové organizace.
3. informace k organizaci a přípravě Jarmarku 2019.
4. žádost předsedy SK Šenov p. Alexandra Minicha o dotaci na vodu pro udržení travnaté
plochy hřiště.
5. Zápis z jednání dopravní komise Rady města Šenov ve společnosti KODIS s.r.o.,
konaného dne 15. 7. 2019.
b) schvaluje
1. program schůze rady města.
2. rozpočtové opatření č. 24/2019 dle předloženého návrhu Rozpočtová opatření r. 2019.
3. opravený limit mzdových prostředků na rok 2019 pro příspěvkovou organizaci
Mateřská škola Šenov, příspěvková organizace, ve výši 478 500 Kč.
4. Řád veřejného pohřebiště města Šenov na parc. č. 526/1, 530/1, 530/16 a 529/3 v k. ú.
Šenov u Ostravy (městský hřbitov) a na parc. č. 2914 v k. ú. Šenov u Ostravy
(evangelický hřbitov).
5. umístění stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č.
581/3, k. ú. Šenov u Ostravy a na části pozemku parc. č. 3277, k. ú. Šenov u Ostravy,
pro stavbu zemního kabelového vedení NN k pozemku parc. č. 579/1, k. ú. Šenov
u Ostravy a k pozemku parc. č. 582, k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce a.s., 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.
6. umístění stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č.
5715/3, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu nadzemního kabelového vedení NN
k pozemku parc. č. 5709, k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce a.s., 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.
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7. umístění stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č.
2925/8, k. ú. Šenov u Ostravy a na části pozemku parc. č. 3052, k. ú. Šenov u Ostravy,
pro stavbu podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě pod
označením MIMO_TM9_T_OSYSE_OK, ve prospěch společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura, a.s., 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.
8. umístění stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č.
4931/13, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu sjezdu k pozemku parc. č. 4923/2, 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.
9. umístění stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č.
5961, k. ú. Šenov u Ostravy pro stavbu sjezdu k pozemku parc. č. 6020/6, k. ú. Šenov
u Ostravy a k pozemku parc. č. 6018/1, 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 + 100
Kč za každých dalších 10 m2. Ke konečné ceně bude připočteno DPH. Geometrický
plán bude vypracován po realizaci stavby.
10. umístění stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č.
553/6, k. ú. Šenov u Ostravy pro stavbu sjezdu k pozemku parc. č. 577/1, k. ú. Šenov
u Ostravy ve prospěch XXXXXXX a k pozemkům parc. č. 577/3 a 578/4, oba v k. ú.
Šenov u Ostravy, ve prospěch XXXXXXXXXXXXX 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.
11. po projednání uzavření Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků
vodovodů provozně souvisejících č. 859/DPS/OS/V/2019 uzavřené podle § 8, odst. 3
a 15 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve
znění pozdějších předpisů, mezi Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava
a.s., IČ 45193665, se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
a městem Šenov, IČ 00297291, se sídlem Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov.
c) rozhodla
1. o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2019 pobočnému spolku Český
kynologický svaz ZKO Šenov – 164 na podporu akce „Šenovský pohár“ ve výši
10 000 Kč a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s tímto žadatelem.
2. pověřit finanční odbor uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
s pobočným spolkem Český kynologický svaz ZKO Šenov – 164 na podporu akce
„Šenovský pohár“ ve výši 10 000 Kč.
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d) postupuje ZMě
1. k rozhodnutí žádost předsedy SK Šenov p. Alexandra Minicha o dotaci na vodu pro
udržení travnaté plochy hřiště
e) ukládá
17/1

vyzvat SK Šenov k doložení skutečných nákladů za spotřebu vody (vodné a stočné).
zodp.: odbor investic. MH a dopravy
termín: bezodkladně

Šenov 24. 7. 2019
Zapsala: Ing. Blažena Preinová

Ing. Jan Blažek
starosta

Ing. Tomáš Holuša
místostarosta
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