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Souhrn výsledků 
91.  schůze rady města konané dne 04.10.2018 

 

 

 

Rada města: 

 

 

a) bere na vědomí 

 

1. zápis z jednání komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci „Sanace 

nátrže břehu řeky Lučiny“. 

2. žádost organizace Pionýrská skupina Šenov – p. Adély Gawronové, o souhlas 

s konáním akce v termínu 26.10.2018 až 30.10.2018 (pátek – úterý), včetně 

přespání z 26. na 27.10 a z 29. na 30.10.2018. 

3. žádost organizace Junák – český skaut, středisko Šenov, 4. skautský oddíl o 

souhlas s konáním akce v termínu 02.11.2018 až 03.11.2018 (pátek – sobota) od 

15:30 do 09:00 hodin s přespáním cca 60 osob. 

 

 

b) schvaluje 

 

1. program schůze rady města. 

2. rozpočtová opatření č. 34 – 35/2018 dle předloženého návrhu Rozpočtová opatření 

r. 2018 – změny závazných ukazatelů schváleného rozpočtu. 

 

 

c) rozhodla 

 

1. uzavřít smlouvu o dílo na akci „Sanace nátrže břehu řeky Lučiny“ se společností 

Lesostavby Frýdek-Místek a.s., IČ: 45193118, se sídlem Slezská 2766, Frýdek-

Místek, PSČ 738 01, s cenou 1 368 000 Kč bez DPH (1 655 280 Kč s DPH). 

 

 

d) pověřuje 

 

1. starostu města k podepsání smlouvy o dílo na akci „Sanace nátrže břehu řeky 

Lučiny“, se společností Lesostavby Frýdek-Místek a.s., IČ: 45193118, se sídlem 

Slezská 2766, Frýdek-Místek, PSČ 738 01. 

2. starostu města k podpisu Dodatku č. 371/2018/1 ke Smlouvě o poskytnutí 

finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 

2018 – ISPROFOND 5817510161. 

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



 

 

 

e) souhlasí 

 

1. se zněním a uzavřením dodatku č. 371/B2/2018/1 ke Smlouvě o poskytnutí 

finančních prostředků z rozpočtu státního fondu dopravní infrastruktury na rok 

2018 na akci „Chodník podél ul. Václavovická – SO 102 – úsek Ve Strži – 

Václavovice“ – ISPROFOND 5817510161 v návaznosti na změnu výše nákladů 

akce dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo. 

 

 

 

 

 

Šenov 04.10.2018 

Zapsala: Ing. Marie Kotrová 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ing. Antonín Ševčík                                              Ing.  Jan Blažek 

          místostarosta                                                          starosta 


