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___________________________________________________________________________ 

 

Souhrn výsledků 
13. schůze rady města konané dne 11. 6. 2019 

 

Rada města: 

 

 

a) bere na vědomí 

1. „Písemnou zprávu o hodnocení nabídek“ a „Výsledek posouzení splnění podmínek 

účasti vybraného dodavatele“ na veřejnou zakázku „Oprava střechy a zateplení ZŠ 

Podlesí“. 

 

b) schvaluje 

1. program schůze rady města. 

2. uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene                            

č. OV/111/d/2019/Ha s Moravskoslezským krajem, Správou silnic Moravskoslezského 

kraje. 

3. uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene                             

č. OV/118/d/2019/Ha s Moravskoslezským krajem, Správou silnic Moravskoslezského 

kraje. 

4.  Smlouvu o umístění zařízení (bezúplatnou) – rozšíření VO Ke Starému mlýnu, 

uzavřenou mezi ČEZ Distribuce, a.s. a městem Šenov, k zajištění vyšší bezpečnosti 

silničního provozu. 

5. omezení provozu obou mateřských škol dne 27. 6. 2019, a to do 13:00 hod. z důvodu 

výjezdní rady a školení BOZP. 

 

 

c) rozhodla 

1. na základě „Písemné zprávy o hodnocení nabídek“ a „Výsledku posouzení splnění 

podmínek účasti vybraného dodavatele“ na veřejnou zakázku „Oprava střechy              

a zateplení ZŠ Podlesí“ o pořadí uchazečů na 1. a 2. místě: 

1) MATOSA PROFISTAV s. r. o., Palackého 689/2, 736 01 Havířov – Město, 

nabídková cena bez DPH 6 945 203, 36 Kč 

2) BD STAV MORAVA s. r. o., Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice, nabídková cena 

bez DPH 7 500 000,00 Kč. 

2. v souladu s rozhodnutím zastupitelstva města 16/d/3 ze dne 20. 9. 2016 o uzavření 

smlouvy o dílo na stavební práce pro veřejnou zakázku „Oprava střechy a zateplení 

ZŠ Podlesí“ mezi městem Šenov a společností MATOSA PROFISTAV s. r o., se 

sídlem Palackého 689/2, 736 01 Havířov – Město, IČ 05510775 za nabídkovou cenu 

6 945 203,36 Kč bez DPH. 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, § 241               

a následující. 

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



2 
 

 

d) souhlasí 

1. s podáním žádosti o dotaci dle podmínky výzvy 03_18_092 – Výzva pro územní 

samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC) a zajištění 

spolufinancování akce z rozpočtu města dle požadavku poskytovatele dotace.  

 

 

 

Šenov 12. 6. 2019 

Zapsala: Ing. Blažena Preinová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Jan Blažek      Ing. Tomáš Holuša 

 starosta                                                                     místostarosta 


