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___________________________________________________________________________ 

 

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

 

 

Rada města: 

 

a) bere na vědomí 

1. dokumenty „Písemná zpráva o hodnocení nabídek“ a „Výsledek posouzení splnění 

podmínek účasti“ týkající se veřejné zakázky podlimitní na stavební práce „Přístavba 

jídelny ZŠ Šenov“. 

 

 

b) schvaluje 

1. program schůze rady města. 

2. Smlouvu o společném postupu zájemců při centralizovaném zadávání na dodávky 

zemního plynu a elektrické energie, uzavřenou mezi Regionem Slezská brána a městem 

Šenov. 

3. umístění stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku parc. č. 37/1, 

k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu zemního kabelového vedení – přeložku stávající 

elektropřípojky k pozemku parc. č. 37/2, 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. 

4. dodatek č. 2 ze dne 27. 2. 2018 k Zásadám pro použití prostředků Sociálního fondu 

zaměstnanců města Šenov, zařazených do Městského úřadu Šenov a MěP, dle 

předloženého návrhu. 

 

 

c) vyslovuje 

1. souhlas s přijetím finančního daru ve výši 10 000 Kč od TEREZA, vzdělávací 

centrum, z.ú., Praha 1, pro Základní školu Šenov, Radniční náměstí 1040, příspěvková 

organizace. 

 

d) rozhodla 

1. na základě dokumentu „Výsledek posouzení splnění podmínek účasti“ ze 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku podlimitní na stavební práce „Přístavba 

jídelny ZŠ Šenov“ vyloučit účastníka BYSTROŇ Group a.s., IČ 27800466, se 

sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz z důvodu nesplnění podmínek 

účasti v zadávacím řízení.  
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2. na základě dokumentu „Výsledek posouzení splnění podmínek účasti“ o výběru 

nejvhodnější nabídky podané společností VAMOZ – servis a.s., IČ 25848461, se 

sídlem Obránců Míru 523/30, 703 00 Ostrava-Vítkovice za nabídkovou cenu 

13.734.589 Kč bez DPH. 
3. na základě dokumentu „Výsledek posouzení splnění podmínek účasti“ o uzavření 

smlouvy o dílo na veřejnou zakázku podlimitní na stavební práce „Přístavba 

jídelny ZŠ Šenov“ mezi městem Šenov a společností VAMOZ – servis a.s.,         

IČ 25848461, se sídlem Obránců Míru 523/30, 703 00 Ostrava-Vítkovice za 

nabídkovou cenu 13.734.589 Kč bez DPH. Účastník VAMOZ – servis a.s.,          

IČ 25848461 splnil podmínky účasti v zadávacím řízení. 

Uzavření smlouvy provede starosta města po uplynutí lhůty pro podání námitek, 

budou-li námitky podány včas, pak po doručení rozhodnutí o námitkách, v souladu 

se zákonem č. 134/2016 Sb., v platném znění, § 245 a související paragrafy a po 

poskytnutí součinnosti dle § 122 odst. 3. 

 

 

 

Šenov 28. 2. 2018 

Zapsala: Ing. Preinová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Antonín Ševčík                                                             Ing.  Jan Blažek 

             místostarosta            starosta 


