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___________________________________________________________________________ 

Souhrn výsledků 

63. schůze rady města konané dne 25. 5. 2021 
 

Rada města: 

a) bere na vědomí 
1. kontrolu plnění úkolů uložených radou města. 
2. zprávu Krizového štábu města Šenov. 
3. zápis z 20. jednání komise kulturní dne 17. 5. 2021. 

 

 

b) schvaluje 

1. program schůze rady města.  
2. aktualizaci složení Krizového štábu města Šenov dle upraveného návrhu vyřazení.  
3. plán práce komise kulturní na II. pololetí 2021.  
4. rozpočtová opatření č. 12 – 14/2021 dle předloženého návrhu. 
5. uzavření smlouvy o nájmu bytu mezi městem Šenov a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX na 

nájem bytu č. 3 v DPS 1 v Šenově, ul. Za Pomníkem 13, nacházející se na parcele č. 
3399/1, zapsané na listu vlastnictví č. 1, vedeném pro obec Šenov a k. ú. Šenov u 
Ostravy u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště 
Ostrava, s účinností od 1. 6. 2021, za podmínek v ní sjednaných. 

6. uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPIC/MS/ 

2021/00082, se společností CETIN a. s., pro realizaci překládky kabelového vedení 
v rámci stavby Chodník v ul. Škrbeňská. 

7. uzavření Dohody o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí se 
společností CETIN a.s., týkající se překládky vedení společnosti CETIN pod označením 
„VPIC Šenov – chodník v ul. Škrbeňská“. 

8. předloženou zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodávku zadanou ve 
zjednodušeném podlimitním řízení na akci: „Nákup svozového vozidla pro Město 
Šenov“ 

9. přístup uživatele pro Ing. Petru Nigrinovou do profilu zadavatele města Šenov – Portál 
pro vhodné uveřejnění (https://www.vhodne-uverejneni.cz), který bude sloužit pro 
výkon zadavatelské činnosti u veřejné zakázky „Nákup svozového vozidla pro Město 
Šenov“. 
 

c) rozhodla 

1. o uzavření Smlouvy o zajištění umístění a provozu pouťových atrakcí mezi městem 
Šenov a firmou Václav Lagron, IČ 47427825, se sídlem Josefa Šavla 765/13, 709 00 
Ostrava – Mariánské Hory, za podmínek v ní sjednaných (v případě konání Šenovského 
jarmarku dne 27. 8. 2022).  
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2. nepokračovat v pořízení dlouhodobého majetku u těchto akcí: 
o Rekonstrukce sportovních ploch v částce 28 000,00 Kč, 
o Projekt autobusového zálivu Tichá v částce 43 350,00 Kč, 
o Projekt schodolezu v budově DPS 1 z r. 2020 v částce 3 811,50 Kč. 
 

 

d) pověřuje 

1. starostu k přijímání finančních darů určených městu Šenov a k uzavírání příslušných 
smluv.  

 

 

e) odkládá  

1. zprávu JSDH Šenov na příští schůzi rady města.  
 

 

f) souhlasí 
1. s prodloužením doby užívání staveb prodejních stánků podle § 127 zákona č. 183/2006 Sb. 

(stavební zákon) na pozemcích města parc. č. 64/3, 64/4 a 64/5  v k. ú. Šenov u Ostravy 
do 30. 6. 2023. 

 

g) jmenuje 

1. do komise pro hodnocení a posouzení nabídek u veřejné zakázky s názvem „Nákup 
svozového vozidla pro Město Šenov“:  
členy:  Bc. Ida Chrástková, Tomáš Jasanský, Ing. Stanislava Hutáková, Mgr. Alžběta 
Hrachovinová, Tomáš Spratek 

náhradníky: Tomáš Král, Ing. Renáta Revendová, Ing. Pavel Knop-Kostka. 

 

 

h) postupuje ZMě 

1. na vědomí zprávu Krizového štábu města Šenov. 
 

 

 

Šenov 26. 5. 2021 

Zapsala: Ing. Blažena Preinová 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Holuša      Ing. Jan Blažek 

místostarosta       starosta   

                                                                       


