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V souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Souhrn výsledků 

53. schůze rady města konané dne 1. 12. 2020 
 

Rada města: 

a) bere na vědomí 
1. „Písemnou zprávu o hodnocení nabídek“ a „Výsledek posouzení splnění podmínek 

účasti vybraného dodavatele“ na veřejnou zakázku „Zateplení 1. pavilonu ZŠ Šenov“ 

 

b) schvaluje 
1. program schůze rady města. 
2. Plán kontrol 2021 úseku právního a kontrolního. 
3. Dodatek č. 2 ke Smlouvě evidenční číslo 0511/2019/OD ze dne 26. 2. 2019 o poskytnutí 

finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti území města Šenov městskou 
hromadnou dopravou společností Dopravní podnik Ostrava a.s., mezi smluvními 
stranami městem Šenov a Statutárním městem Ostrava. 
 

c) rozhodla 
1. o pořadí uchazečů v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku „Zateplení 1. pavilonu ZŠ 

Šenov“ na základě „Písemné zprávy o hodnocení nabídek“: 
pořad

í účastník zadávacího řízení nabídková cena v Kč bez 
DPH 

1. 
MH-STAVBY s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 

Ostrava 
15 711 254,38 

2. 
KP REVITAL s.r.o., Pod Lesíkem 556/23, 
724 00 Ostrava-Stará Bělá 

16 877 275,48 

3. 
S-O-D Holding s.r.o., Podlesní 1827,                         
735 41 Petřvald u Karviné 

17 686 545,00 

4. 
FICHNA-HUDECZEK a.s., Opavská 535/17, 
747 18 Píšť 

17 797 029,05 

5. 
TIMO profistavby s.r.o., Petřvaldská 1193/1, 
710 00 Ostrava-Slezská Ostrava 

18 958 855,06 

6. 
INTOZA s.r.o., Varšavská 1866/103,                                
709 00 Ostrava-Hulváky 

18 992 981,00 

7. 
BDSTAV MORAVA s.r.o., Bruzovice 88,             

739 36 Bruzovice 
19 000 000,00 

 
2. na základě dokumentu „Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného 

dodavatele“ a v souladu s rozhodnutím zastupitelstva města č. 16/d/3 ze dne 20. 9. 2016 

o uzavření smlouvy o dílo na stavební práce pro veřejnou zakázku „Zateplení                     
1. pavilonu ZŠ Šenov“ mezi městem Šenov a společností MH-STAVBY s.r.o.,                  

IČ 27776506 se sídlem V Poli 904/16, 700 30 Ostrava za nabídkovou cenu                        

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



2 
 

 

V souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

 

15 711 254,38 Kč bez DPH. Uzavření smlouvy provede starosta po uplynutí lhůty pro 
podání námitek, budou-li námitky podány včas, pak po doručení rozhodnutí                         
o námitkách, v souladu se zákonem 134/2016 Sb. v platném znění, § 245 a související 
paragrafy a po poskytnutí součinnosti dle § 122 odst. 3. 

3. o zrušení zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací na akci „Cyklolávka přes 
I/11 v Šenově“, v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ, z důvodu 
překročení stanovené předpokládané hodnoty všech podaných nabídek a zároveň 
překročení zákonem stanoveného limitu 50 000 000 Kč bez DPH pro použití 
zjednodušeného podlimitního řízení v případě veřejné zakázky na stavební práce. 
 

d) souhlasí 
1. s užíváním znaku města Šenov pro potřebu činnosti Dobrovolného svazku obcí Region 

Slezská brána. 
 

e) doporučuje ZMě 
1. rozhodnout o uzavření budoucí kupní smlouvy s XXXXXXX, o odkoupení částí 

pozemků parc. č. 5355 a 5357/1 v k. ú. Šenov u Ostravy, pro umístění autobusové 
zastávky a přeložek inženýrských sítí pro připravovanou stavbu chodníku na                     
ul. Frýdecké, za kupní cenu 500 Kč/m2 u pozemku parc. č. 5355 a 125 Kč/m2 u pozemku 

parc. č. 5357/1, vše v k. ú. Šenov u Ostravy. Celkové plochy budou pro výkup pozemků 
stanoveny geometrickým plánem, zpracovaným dle výkresu pro odkup pozemků. 

 

 

Šenov 1. 12. 2020 

Zapsala: Ing. Blažena Preinová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Holuša      Ing. Jan Blažek 

místostarosta       starosta   

                                                                       


