Obec Šenov u Nového Jičína
VÝPIS

Z U S N E S E N Í

z 11. jednání Rady obce Šenov u Nového Jičína
konaného dne 8. dubna 2019 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.

Doplněný program 11. jednání rady obce o body:
4.3
Návrh na zahájení zadávacího řízení VZ na realizaci stavební akce: „Stavební úpravy hřbitova,
márnice - II“
6.7
Žádost o přidělení obecního bytu
6.8
Souhlas s nominací člena SMO ČR

4.1

Uzavření Smlouvy o dílo č. STAV/011/2019 mezi společností SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ
Dopravní stavby Morava, Šenov u Nového Jičína a obcí Šenov u Nového Jičína na realizaci stavební akce:
„Oprava 5 místních komunikací, Šenov u Nového Jičína“. Cena díla dle cenové nabídky činí 1.332.204,99
Kč bez DPH.

4.2

Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci stavební akce: „Stavební úpravy
hřbitova - márnice“, dle projektové dokumentace vypracované Ing. arch. Zdeňkem Tupým, Nový Jičín.
Zadávací řízení se ruší z důvodu nepřihlášení žádného uchazeče do výběrového řízení.

4.3

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci stavební akce: „Stavební úpravy
hřbitova, márnice – II“, dle projektové dokumentace vypracované Ing. arch. Zdeňkem Tupým, Nový Jičín.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 972 000 Kč bez DPH. Navrhují se následující hodnotící
kritéria, v souladu s Metodickým pokynem rady obce k zadávání veřejných zakázek:
 cena bez DPH, váha 100%

5.1

Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Smlouvu o právu provést stavbu
č. IZ-12-8000872 přes obecní pozemky p. č. 801/3, 1850/1, 1861/2, 1914/72 v k. ú. Šenov u Nového
Jičína pro spolčenost ADEN LP s.r.o., Jeseník nad Odrou, která na základě plné moci zastupuje společnost
ČEZ Distribuce a.s., Děčín IV-Podmokly.
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5.2

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB a Dohodu o umístění stavby č. IV-12-8015797/VB02 přes
obecní pozemky p. č. 1845/43, 1865/1, 1866/46, 1866/40, 1866/38, 1866/42, 1866/49, 1914/72, 1810/7,
1810/53 v k. ú. Šenov u Nového Jičína pro Josefa Petřeka, majitele projekční kanceláře PELMONT, Nový
Jičín, která na základě plné moci zastupuje společnost ČEZ Distribuce a.s., Děčín IV-Podmokly.

5.3

Smlouvu o budoucí Smlouvě o zřízení VB-služebnosti inženýrské sítě č. VB/SEN/1/duk přes obecní
pozemek p. č. 1503/1 v k. ú. Šenov u Nového Jičína pro společnost Náš-Net Group s.r.o., Praha 9.

5.4

MPZ 5/2019 – pronájem parcely č. 1714/7 orná půda o výměře 1278 m2 v k. ú. Šenov u Nového Jičína.

6.2

Uzavření Darovací smlouvy ve výši 4 000 Kč mezi obcí Šenov u Nového Jičína a kroužkem stolního
tenisu při ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína. Dar bude využit na zajištění organizace 4. ročníku turnaje ve
stolního tenisu.

6.3

Uzavření Darovací smlouvy ve výši 5 000 Kč mezi obcí Šenov u Nového Jičína a Domovem Odry,
příspěvkovou organizací, Odry a pověřuje starostu podpisem. Dar se poskytuje na provoz domova.

6.4

Uzavření Darovací smlouvy ve výši 3 000 Kč mezi obcí Šenov u Nového Jičína a Svazem tělesně
postižených v ČR, z. s. – místní organizací Nový Jičín a pověřuje starostu podpisem. Dar bude využit na
částečné pokrytí nákladů spojených s uskutečněním dvou týdenních ozdravných rekondičních pobytů pro
členy organizace.

6.6

Rozpočtové opatření č. 2, příjmy se navyšují o 300 000 Kč, výdaje se navyšují o 565 000 Kč, financování
se navyšuje o 265 000 Kč.

6.7

Přidělení obecního bytu č. 7 o velikosti 1+0 v Šenově u Nového Jičína paní Ireně Skleničkové.

II.

Rada obce
byla seznámena:

2.

Se zprávou o plnění usnesení jednání rady obce č. 10 ze dne 25. 3. 2019.

6.5

S rozpočtovým opatřením správce rozpočtu č. 180001.

III.

Rada obce
určuje:
Zapisovatelku Petru Majkusovou.
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IV.

Rada obce
projednala:

6.2

Žádost kroužku stolního tenisu při ZŠ Šenov u Nového Jičína.

6.3

Žádost Domova Odry o poskytnutí finančního daru na zajištění provozu domova.

6.4

Žádost Svazu tělesně postižených v ČR, z. s. – místní organizace Nový Jičín o poskytnutí finančního daru
na rok 2019.

V.

Rada obce
revokuje:

6.1

Usnesení RO č. 10/bod 6.7 ze dne 25. 3. 2019 – přidělení bytu č. 7 v DsCHB, z důvodu zpětvzetí žádosti
žadatele.

VI.

Rada obce
vyjadřuje:

6.8

Souhlas s nominací člena SMO ČR na člena svazu rady svazu paní Dagmar Novosadové, starostce obce
Kunín.

V Šenově u Nového Jičína 12. dubna 2019

Pozn. Dokument je upraven z důvodu ochrany osobních údajů.

_________________
Ing. Jaromír Kadlec
starosta

_________________
JUDr. Karel Třetina
místostarosta
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