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

 

 

___________________________________________________________________________ 

Souhrn výsledků 

67. schůze rady města konané dne 20. 7. 2021 
 

Rada města: 

a) bere na vědomí 
1. kontrolu plnění úkolů uložených radou města. 
2. organizaci Jarmarku 2021, konaného dne 28. 8. 2021. 

3. „Písemnou zprávu o hodnocení nabídek“ a „Výsledek posouzení splnění podmínek 
účasti vybraného dodavatele“ na veřejnou zakázku „Víceúčelová hrací plocha              
SK Lapačka“. 

b) schvaluje 

1. program schůze rady města.  
2. uzavření smlouvy o nájmu bytu mezi městem Šenov a XXXXXXXXXXXXXXXXX na nájem 

bytu č. 8 v DPS 2 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. 8. 2021, za podmínek v ní sjednaných. 

3. rozpočtová opatření č. 19 – 20/2021 dle předloženého návrhu. 

 

c) rozhodla 

1. o realizaci 1. etapy chodníku ul. Škrbeňská z příspěvku MěPOS.  
2. o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2021 spolku Palas Dance, Šenov,          

IČ 22762884, ve výši 3 500 Kč na projekt „Pohádkové víkendy pro děti“ na materiální 
zajištění akce (balónky, kulisy) s proplacením po doložení vyúčtování akce                     
a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s tímto žadatelem. 

3. pověřit finanční odbor uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se 
spolkem Palas Dance, Šenov, IČ 22762884, ve výši 3 500 Kč na projekt „Pohádkové 
víkendy pro děti“ na materiální zajištění akce (balónky, kulisy) s proplacením po 
doložení vyúčtování akce. 

4. o poskytnutí příspěvku ve výši 6 500 Kč do veřejné sbírky obci Hrušky zasažené živelní 
pohromou. 

5. o poskytnutí příspěvku ve výši 6 500 Kč do veřejné sbírky obci Lužice zasažené živelní 
pohromou. 

6. o poskytnutí příspěvku ve výši 6 500 Kč do veřejné sbírky obci Mikulčice zasažené 
živelní pohromou. 

7. o poskytnutí příspěvku ve výši 6 500 Kč do veřejné sbírky obci Moravská Nová Ves 
zasažené živelní pohromou. 
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8. o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Cyklolávka přes I/11 v Šenově“            
s M – SILNICE a. s., IČ 42196868, sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, Pardubice,     
PSČ 530 03 s nabídkovou cenou 55 864 808,04 Kč bez DPH (67 596 417,73 s DPH). 

9. 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 
„Víceúčelová hrací plocha SK Lapačka“ mezi městem Šenov a společností       
StavoSport s. r. o., IČ 29278481 se sídlem Přehradní 233, 763 16 Fryšták za 
nabídkovou cenu 5 767 640,39 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. 

 

d) souhlasí 
1. s přijetím darů ve výši 17 420 Kč od rodičů žáků Základní školy Šenov, Radniční 

náměstí 1040, příspěvková organizace, které vznikly z nevrácených přeplatků za 
návštěvu školní družiny v období 1 - 6/2021.  

 

e) pověřuje  

1. starostu k podpisu smlouvy o dílo na realizaci stavby „Cyklolávka přes I/11 v Šenově“ 
s vybraným zhotovitelem, a to společností M – SILNICE a. s., IČ 42196868, sídlem                   
Husova 1697, Bílé Předměstí, Pardubice, PSČ 530 03 s nabídkovou cenou 55 864 808,04 Kč 
bez DPH (67 596 417,73 Kč s DPH). 

 

 

 

Šenov 21. 7. 2021 

Zapsala: Ing. Blažena Preinová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Holuša      Ing. Jan Blažek 

místostarosta       starosta   

                                                                       


