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Souhrn výsledků 
71. schůze rady města konané dne 24. 9.2021 

 
Rada města  
 
 
a) bere na vědomí 

1. protokol z jednání komise pro hodnocení nabídek na akci „Oprava místních komunikací 
2021 v Šenově“. 

2. protokol z jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci „Výsadba zeleně 
– město Šenov – Část II.: Sadové úpravy – smuteční síň“. 

 
3. protokol z jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci „Výsadba zeleně 

– město Šenov – Část III.: Kruhový objezd Šenov“. 
 

4. protokol z jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci „Výsadba zeleně 
– město Šenov – Část I.: „Obnova sídelní zeleně města Šenov“. 

 

 
b) schvaluje 

1. program schůze rady města. 
 
 
 
c) rozhodla 

1. na základě protokolu z jednání komise o pořadí uchazečů na 1. – 3. místě na akci 
„Oprava místních komunikací 2021 v Šenově“ 

 

V případě, že vybraný uchazeč odmítne uzavřít smlouvu se zadavatelem nebo mu 
neposkytne dostatečnou součinnost, ve lhůtě 5 kalendářních dní ode dne odeslání 
oznámení o výsledku výběrového řízení, souhlasí Rada města s uzavřením smlouvy           
s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí. Postup dle předchozí věty zadavatel 
zopakuje i pro uchazeče, který se umístil na třetím místě v pořadí. 

Pořadí dle 
hodnocení Název účastníka IČ Cena s DPH 

1 STRABAG a.s. 60838744 3 213 155,00 

2 COLAS CZ, a.s. 26177005 4 284 564,45 

3 Metrostav Infrastructure a.s. 24204005 4 594 953,95 

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



 

 

2. o uzavření Smlouvy o dílo na akci „Výsadba zeleně – město Šenov – Část II.: „Sadové 
úpravy – smuteční síň“ se společností ZAHRADY R+R – realizace a údržba zahrad s. r. o., 
se sídlem Stará cesta 700, 739 24 Krmelín; IČ: 27822737, za nabídkovou cenu                 
1 138 867,27 Kč bez DPH (1 378 029,40 Kč s DPH). 

3. o uzavření Smlouvy o dílo na akci „Výsadba zeleně – město Šenov – Část III.: „Kruhový objezd 
Šenov“ se společností STROMMY COMPANY s. r. o., se sídlem Andělská Hora 143, 793 31;         
IČ: 01919652, za nabídkovou cenu 152 933,44 Kč bez DPH (185 049,46 Kč s DPH). 

 
4. o uzavření Smlouvy o dílo na akci „Výsadba zeleně – město Šenov – Část I.: „Obnova sídelní 

zeleně města Šenov“ se společností STROMMY COMPANY s. r. o., se sídlem Andělská Hora 143, 
793 31, IČ: 01919652, za nabídkovou cenu 1 550 513,34 Kč bez DPH (1 876 121,14 Kč s DPH). 

 

d) pověřuje 
1. starostu města k podepsání Smlouvy o dílo na akci „Výsadba zeleně – město Šenov – 

Část II.: „Sadové úpravy – smuteční síň“ se společností ZAHRADY R+R – realizace                 
a údržba zahrad s. r. o., se sídlem Stará cesta 700, 739 24 Krmelín; IČ: 27822737, za 
nabídkovou cenu 1 138 867,27 Kč bez DPH (1 378 029,40 Kč s DPH) po poskytnutí 
součinnosti.  

 

2. starostu města k podepsání Smlouvy o dílo na akci „Výsadba zeleně – město Šenov – 
Část III.: „Kruhový objezd Šenov“ se společností STROMMY COMPANY s. r. o., se sídlem 
Andělská Hora 143, 793 31; IČ: 01919652, za nabídkovou cenu 152 933,44 Kč bez DPH 
(185 049,46 Kč s DPH) po poskytnutí součinnosti.  

 
3. starostu města k podepsání Smlouvy o dílo na akci „Výsadba zeleně – město Šenov – Část I.: 

„Obnova sídelní zeleně města Šenov“ se společností STROMMY COMPANY s.r.o., se sídlem 
Andělská Hora 143, 793 31, IČ: 01919652, za nabídkovou cenu 1 550 513,34 Kč bez DPH                
(1 876 121,14 Kč s DPH) po poskytnutí součinnosti. 

 
 
 
 
Šenov 24. 9. 2021 
Zapsala: Ing. Marie Kotrová 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Tomáš Holuša                                             Ing. Jan Blažek 
místostarosta                                                      starosta 
 


