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___________________________________________________________________________ 

 

Souhrn výsledků 
29. schůze rady města konané dne 11. 2. 2020 

 

Rada města: 

 

a) bere na vědomí 

1. vyhodnocení strategie rozvoje města. 

2. přípravu zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. 2. 2020. 

3. zápis z jednání komise rozvoje města a ŽP, konaného dne 27. 1. 2020. 

4. zápis z jednání komise kulturní, konaného dne 4. 2. 2020. 

5. zápis z jednání komise sociální a volnočasové, konaného dne 4. 2. 2020. 

6. žádost XXXXXXXX o prodloužení smlouvy o nájmu části pozemku p. č. 1816/18, k. ú. 

Šenov u Ostravy, pro umístění směrového reklamního poutače k firmě. 

7. Předžalobní výzvu k úhradě náhrady újmy XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

8. zápis z 6. jednání komise bezpečnosti, konaného dne 6. 2. 2020. 

 

b) schvaluje 

1. program schůze rady města. 

2. kontrolu plnění uložených úkolů. 

3. rozpočtové opatření č. 1/2020 dle předloženého návrhu Rozpočtová opatření r. 2020. 

4. Výroční zprávu za rok 2019 zpracovanou podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.,               

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Dodatek č. 13 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě uzavřené 

dle ust. § 19c zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších 

předpisů, k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území města Šenov, uzavřený 

mezi smluvními stranami městem Šenov a ČSAD Frýdek-Místek a. s. 

6. Dodatek č. 8 ke Smlouvě o využívání systému nakládání s komunálním odpadem na 

území města Šenov a cenu na rok 2020 dle předloženého návrhu. 

7. Dohodu o zániku nájmu části zábradlí pro umístění reklamního poutače na propagaci 

vlastní činnosti Sportovního klubu Šenov uzavřenou mezi Sportovním klubem Šenov, 

zastoupeným jeho předsedou a městem Šenov ke dni dohodnutému s nájemcem, za 

podmínek v ní sjednaných. 

8. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu části pozemku p. č. 1816/18, k. ú. Šenov u Ostravy, 

č. 36/2017, pro umístění reklamního poutače k firmě, uzavřený mezi městem Šenov    

XXXXXXXXXXX, jehož předmětem je prodloužení doby nájmu. 

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

4174, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu zemního kabelového vedení NN k pozemku 

parc. č. 3892/51, 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 
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bude vypracován po realizaci stavby. 

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

788, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu zemního kabelového vedení NN k pozemku 

parc. č. 762/1, 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. 

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

4431/1, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu sjezdu k  pozemku parc. č. 4446/3, k. ú. 

Šenov u Ostravy, ve prospěch XXXXXXXXXXXX, 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. 

5797/1, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu sjezdu k  pozemku parc. č. 5802/41, 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. rozhodnutí o výběru dodavatele na realizaci stavby „Výstavba sběrného dvora Šenov“, 

na základě kterého se stane vybraným dodavatelem obchodní společnost Šenovská 

dopravní společnost, spol. s r.o., se sídlem: Těšínská 288, 739 34 Šenov, IČ: 61977888 

v případě, že tento účastník s nejnižší nabídkovou cenou předloží originály dokladů 

v souladu s ust. § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů a dokumenty v souladu s výzvou zadavatele. 

14. uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Šenov a obchodní společností Šenovská 

dopravní společnost, spol. s r.o., se sídlem: Těšínská 288, 739 34 Šenov, IČ: 61977888 

na realizaci stavby „Výstavba sběrného dvora Šenov“ za nabídkovou cenu 

4.461.775,11 bez DPH po řádném uplynutí lhůty v souladu s ust. § 246 zákona            

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

c) rozhodla 

1. o uzavření Dohody o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla        

č. 3256/D/OS/2019 mezi městem Šenov a společností SmVaK a.s., IČ 45193665 

související se stavbou „Víceúčelová hrací plocha SK Lapačka“. 

2. o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení 

určeného k dodávce elektrické energie mezi městem Šenov a společností ČEZ 

Distribuce, a.s., IČ 24729035, související se stavbou „Víceúčelová hrací plocha SK 

Lapačka“. 

 

 

d) postupuje ZMě 

1. na vědomí vyhodnocení strategie rozvoje města. 

2. Předžalobní výzvu k úhradě náhrady újmy XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
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e) doporučuje ZMě 

1. schválit rozpočtové opatření č. 2/2020 dle předloženého návrhu Rozpočtová opatření r. 2020. 

2. stanovit podmínky pro čerpání investičního úvěru na vybrané akce dle akčního plánu 

takto: výše úvěru 50 mil. Kč, s čerpáním 2 roky, splácením od r. 2022 na 10 let za 

podmínek možnosti nedočerpání a předčasných splátek, při výběrovém řízení 

k získání úvěru oslovit 3 banky. 

3. ke schválení záměr darování pozemku p. č. 1361/2, k. ú. Šenov u Ostravy, ve 

spoluvlastnictví XXXXXXXXXXXXXXXX, za podmínek vymezených komisí 

dopravy a komisí rozvoje města a ŽP, do majetku města. 

4. rozhodnout o bezúplatné směně pozemku p. č. 307/2, ost. plocha / ost. komunikace,      

o výměře 79 m2, který dle GP č. 4285-80/2019 vznikl oddělením z pozemku p. č. 307 

(ve vlastnictví města Šenov) za pozemek p. č. 192/7, travní porost, o výměře 79 m2, 

který dle GP č. 4285-80/2019 vznikl odměřením z pozemku p. č. 192/1 (ve vlastnictví 

XXXXXXX), vše nacházející se v k. ú. Šenov u Ostravy a zapsáno na LV č. 1 a 1403,     

u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava s tím, 

že žadatel uhradí veškeré administrativní náklady a poplatky spojené se směnou 

dotčených pozemků a o uzavření směnné smlouvy. 

5. ke schválení ocenění za reprezentaci města Šenov za rok 2018 – 2019 dle návrhu 

komise sociální a volnočasové. 

6. koupit nemovitou věc do vlastnictví města Šenov, a to pozemek p. č. 5538/2, ost. 

plocha / ost. komunikace, o výměře 166 m2, který vznikl scelením dílu „a + b“, které 

vznikly oddělením z původního pozemku p. č. 5539 a dílu „c“, který vznikl oddělením 

z původního pozemku p. č. 5538, vše k. ú. Šenov u Ostravy, dle geometrického plánu 

č. 4306-95/2019, vyhotoveného Michalem Šotem – geodetické práce Vratimov, dne 

30. 12. 2019, ve vlastnictví manželů XXXXXXXXXX, bytem Šenov (MK Hraniční X 

Zahradní), za schválenou cenu za výkup těchto pozemků ve výši 55 Kč/m2, za 

podmínek ve smlouvě sjednaných a uzavřít kupní smlouvu. 

7. nekoupit nemovitou věc do vlastnictví města Šenov, a to pozemek p. č. 5552/21, ost. 

plocha / ost. komunikace, o výměře 15 m2, který vznikl scelením dílu „e“, který vznikl 

oddělením z původního pozemku p. č. 5553 a dílu „d“, který vznikl oddělením 

z původního pozemku p. č. 5552/2, vše k. ú. Šenov u Ostravy, dle geometrického 

plánu č. 4306-95/2019, vyhotoveného Michalem Šotem – geodetické práce Vratimov, 

dne 30. 12. 2019, ve vlastnictví XXXXXXXX, bytem Šenov (MK Hraniční X 

Zahradní), za cenu ve výši 320 Kč/m2. 

 

f) ukládá 

29/1 zajistit účast oceněných za reprezentaci města Šenov za rok 2018 – 2019 na 

slavnostním zasedání zastupitelstva města dne 21. 4. 2020 a připravit zápis o udělení 

ocenění do kroniky APOZ. 

 zodp.: správní odbor       termín: 21. 4. 2020 

 

Šenov 12. 2. 2020 

Zapsala: Ing. Blažena Preinová 

 

 

Ing. Tomáš Holuša      Ing. Jan Blažek  

místostarosta       starosta                                                                   

   


