Obec Šenov u Nového Jičína
VÝPIS

Z U S N E S E N Í

z 1. jednání Rady obce Šenov u Nového Jičína
konaného dne 19. listopadu 2018 na Obecním úřadě v Šenově u Nového Jičína
VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ
Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Občané uvedení v § 16 (občané České republiky
s trvalým bydlištěm na území obce a fyzické osoby vlastnící na území obce nemovitost) a v § 17 (cizí státní
občané, kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mají právo na neupravený text usnesení, který je
k dispozici na sekretariátu vedení obce, Dukelská 245, Šenov u Nového Jičína.

I.

Rada obce
schvaluje:

1.

Program 1. jednání rady obce.

4.1

Uzavření smlouvy č. STAV/023/2018 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky,
Praha 4 – Nusle a obcí Šenov u Nového Jičína o údržbě ochranného ostrůvku na silnici č. I/57
a pověřuje starostu podpisem.

4.2

Uzavření smlouvy o dílo č. STAV/024/2018 mezi společností Projekční a inženýrská činnost Groman
a spol., s.r.o., Studénka a obcí Šenov u Nového Jičína na vypracování projektové dokumentace
technické pomoci pro stavební akci: „Oprava 5 - ti místních komunikací – 2019 – Šenov u Nového
Jičína“ a pověřuje starostu podpisem. Cena díla dle cenové nabídky činí 50 000 Kč bez DPH.

4.3

Uzavření smlouvy o dílo č. STAV/025/2018 mezi společností Ing. Marek Milich, Kopřivnice a obcí
Šenov u Nového Jičína na vypracování projektové dokumentace na stavební akci: „Zpevněné plochy na
parc. č. 1378, k. ú. Šenov u Nového Jičína“ a pověřuje starostu podpisem. Cena díla dle cenové nabídky
činí 70 000 Kč bez DPH.

4.4

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí č. STAV/026/2018 mezi společností ČEZ Distribuce a.s., Děčín
a obcí Šenov u Nového Jičína na realizaci stavební akce: „Přeložka distribučního zařízení určeného
k dodávce elektrické energie“ na ul. Malostranská a pověřuje starostu podpisem. Předběžná cena díla
činí 400 000 Kč bez DPH.

4.5

Uzavření smlouvy o dílo č. STAV/027/2018 mezi společností Projekční a inženýrská činnost Groman
a spol., s.r.o., Studénka a obcí Šenov u Nového Jičína na vypracování projektové dokumentace
technické pomoci pro stavební akci: „Obratiště na ul. Zahradní, Šenov u Nového Jičína“ a pověřuje
starostu podpisem. Cena díla dle cenové nabídky činí 55 000 Kč bez DPH.
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4.6

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. STAV/027/2017 mezi Ing. Markem Milichem, Kopřivnice
a obcí Šenov u Nového Jičína na vypracování projektové dokumentace na stavební akci: „Novostavba
chodníku a rekonstrukce místní komunikace na ulici Malostranská“ a pověřuje starostu podpisem.
Předmětem dodatku je změna ceny a termínu předání díla z důvodu požadavku na změnu projektové
dokumentace z důvodu plánované přeložky vedení VN.

5.1

Uzavření Smlouvy o pachtu provozování vodního díla č. 60798432/SONP/NJ/K/2018 mezi obcí Šenov
u Nového Jičína a SmVaK Ostrava a.s., Ostrava-Mariánské Hory a pověřuje starostu podpisem.

5.2

Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu
č. IV-12-8014207 – umístění zemního kabelového vedené VN přes obecní pozemky p. č. 833, 727
v k. ú. Šenov u Nového Jičína mezi obcí Šenov u Nového Jičína a společností ARPEX MORAVA s.r.o.,
která na základě plné moci zastupuje společnost ČEZ Distribuce a. s., Děčín IV-Podmokly.

6.2

Rozpočtové opatření č. 8, příjmy se navyšují o 259 443 Kč, výdaje se navyšují o 190 000 Kč,
financování se snižuje o 69 443 Kč.

6.4

Plán inventur na rok 2018 včetně jmenování inventarizačních komisí.
Členy likvidační komise ve složení: JUDr. Karel Třetina, Vítězslav Hrachovec, Blanka Matušiková.

6.5

Směrnici o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů – změna podpisových vzorů.

6.6

Rozpočet na rok 2019 a střednědobý rozpočtový výhled na rok 2020 – 2021 příspěvkové organizaci
obce, Technické služby Šenov u Nového Jičína.

6.7

Rozpočet na rok 2019 a střednědobý rozpočtový výhled na rok 2020 – 2021 příspěvkové organizaci
obce, Základní škole a Mateřské škole Šenov u Nového Jičína.

6.10

Dodatek č. 8 Organizačního řádu obce Šenov u Nového Jičína.

6.12

Uzavření Darovací smlouvy ve výši 2 500 Kč mezi obcí Šenov u Nového Jičína a Mendelovou střední
školou, odloučeným pracovištěm v Šenově u Nového Jičína a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Předmětem Darovací smlouvy je zakoupení věcných cen výhercům soutěže OFFICE 2018.

II.

Rada obce
byla seznámena:
Se zprávou o plnění usnesení jednání rady obce č. 77 ze dne 15. 10. 2018.

4.7

S nabídkou firmy OsmoDry.cz s. r. o. na odvlhčení zdiva budovy obecního úřadu osmotickou
elektro fyzikální metodou.

4.8

S připravovaným Dodatkem č. 5 ke smlouvě o dílo č. STAV/031/2017 mezi společností Beskydská
stavební, a. s., Třinec a obcí Šenov u Nového Jičína na realizaci stavební akce: „Sportovní hala“.
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4.9

S připravovaným záměrem vybudování sběrného dvora na dvoře technických služeb v Šenově u Nového
Jičína.

6.1

S rozpočtovým opatřením správce rozpočtu č. 180005 – 180006.

6.3

S návrhem rozpočtu obce Šenov u Nového Jičína na rok 2019 (viz. příloha zápisu) s tím, že rozpočet na
rok 2019 je naplánován jako schodkový, schodek bude hrazen finančními prostředky z minulých let
-rok 2018 a postupuje k projednání v ZO.

6.8

Se zápisem o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Šenov u Nového Jičína v roce 2018
a postupuje k projednání v ZO.

III.

Rada obce
určuje:
Zapisovatelku Petru Majkusovou a ověřovatelku zápisu Mgr. Janu Sedlářovou.

IV.

Rada obce
jmenuje:

6.9

tří člennou kulturní komisi ve složení:
Irena Pauló – předsedkyně
Irena Pernická – členka
Iveta Rajnochová – členka
dvou člennou sportovní komisi ve složení:
Zdeněk Kubeša – předseda
Jan Toman – člen
dvou člennou komisi pro životní prostředí ve složení:
Pavel Malicher – předseda
Zdeněk Pustějovský – člen

6.11

Filipa Apjára, DiS a Mgr. Janu Sedlářovou členy povodňové komise obce Šenov u Nového Jičína.
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V.

Rada obce
postupuje:

6.6

Na vědomí zastupitelstvu obce schválený rozpočet na rok 2019 Technickým službám Šenov u Nového
Jičína, příspěvkové organizaci, s návrhem na neinvestiční příspěvek ve výši 6 806 000 Kč. Tento
neinvestiční příspěvek je navržen jako závazný ukazatel ke schválení do rozpočtu obce na rok 2019.

6.7

Na vědomí zastupitelstvu obce schválený rozpočet na rok 2019 Základní škole a Mateřské škole Šenov
u Nového Jičína, příspěvkové organizaci, s návrhem na neinvestiční příspěvek ve výši 2 400 000 Kč.
Tento neinvestiční příspěvek je navržen jako závazný ukazatel ke schválení do rozpočtu obce na rok
2019.

VI.

Rada obce
projednala:

6.12

Žádost Mendelovy střední školy o poskytnutí sponzorského daru na zakoupení věcných cen výhercům
soutěže OFFICE 2018.

V Šenově u Nového Jičína dne 23. 11. 2018.

Pozn. Dokument je upraven z důvodu ochrany osobních údajů.

_________________
Ing. Jaromír Kadlec
starosta

_________________
JUDr. Karel Třetina
místostarosta
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