Obec Šenov u Nového Jičína
VÝPIS

Z U S N E S E N Í

z 15. jednání Rady obce Šenov u Nového Jičína
konaného dne 10. června 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 15. jednání rady obce o body:
4.6
Návrh na finanční dar a návrh Darovací smlouvy – Martin Pelikán
6.1
Návrh Dodatku č. 4 k SOD č. STAV/009/2012 – Ing. arch. Jaroslav Haluza - Územní plán obce
Šenov u N. J.
6.2
Návrh Dodatku č. 1 k SOD č. STAV/018/2018 – Ing. Marek Milich – Novostavba přechodů na ul.
Dukelská z ul. Jaselská a od lávky u TESCA, Šenov u N. J.
6.3
Seznámení RO s návrhem na rozšíření parkovacích ploch na ul. Na Vyhlídce
6.4
Návrh SOD č. STAV/018/2019 – Ateliér POD VĚŽÍ s. r. o. – Projektová dokumentace – Bytový
dům na ul. Severní

4.4

Odměnu vedoucímu TS za 1. pololetí 2019 – viz. příloha.

4.6

Uzavření Darovací smlouvy ve výši 5 000 Kč mezi Martinem Pelikánem a obcí Šenov u Nového Jičína.

6.1

Dodatek č. 4 k SOD č. STAV/009/2012 mezi dodavatelem Ing. arch. Jaroslavem Haluzou,
Ostrava – Mariánské Hory a obcí Šenov u Nového Jičína na zpracování Územního plánu obce Šenov
u Nového Jičína a pověřuje starostu podpisem. Předmětem dodatku je změna v zastoupení objednatele
a cena díla se navyšuje o 41 337 Kč bez DPH.

6.2

Dodatek č. 1 k SOD č. STAV/018/2018 mezi Ing. Markem Milichem, Kopřivnice a obcí Šenov u Nového
Jičína na vypracování projektové dokumentace na stavební akci: „Novostavba přechodů na ul. Dukelská
z ul. Jaselské a od lávky u Tesca, Šenov u Nového Jičína“ a pověřuje starostu podpisem. Předmětem
dodatku je změna termínu předání díla. Dosud nebylo vydáno závazné stanovisko majitele kanalizačního
řadu SmVak a.s. a nebyla uzavřena smlouva o činnosti v ochranném pásmu SmVak a.s. Nový termín
odevzdání díla je 31. 10. 2019.

1

6.4

Uzavření Smlouvy o dílo č. STAV/018/2019 mezi dodavatelem Ateliér POD VĚŽÍ s.r.o., Frýdek-Místek
a obcí Šenov u Nového Jičína na vypracování projektové dokumentace na stavební akci: „Projektová
dokumentace – Bytový dům na ul. Severní“. Cena díla je 565 000 Kč a pověřuje starostu podpisem.

II.

Rada obce
byla seznámena:

2.

Se zprávou o plnění usnesení rady obce č. 14 ze dne 27. 5. 2019.

6.3

S rozšířením parkovacích míst na ulici Na Vyhlídce v Šenově u Nového Jičína.

III.

Rada obce
určuje:
Zapisovatelku Petru Majkusovou.

IV.

Rada obce
projednala:

4.2

Žádost města Nového Jičína o poskytnutí finančního daru na provoz odlehčovací služby Pohoda
a postupuje k projednání v ZO.

4.3

Žádost Marcely Slavíčkové na výměnu střešního okna a postupuje k projednání v ZO.

4.5

Žádost ZŠ a MŠ, přísp. organizace Šenov u Nového Jičína o udělení předběžného souhlasu výjimky
z nejnižšího počtu žáků pro školní rok 2019/2020 a postupuje k projednání v ZO.

5.1

MPZ 7/2019 prodej pozemku parcela č. 728/3 ostat. plocha, jiná plocha o výměře 490 m2 v k. ú. Šenov
u Nového Jičína a postupuje k projednání v ZO.

V.

Rada obce
bere na vědomí:

4.1

Školení povodňové komise.

2

V Šenově u Nového Jičína dne 14. 6. 2019

Pozn. Dokument je upraven z důvodu ochrany osobních údajů.

_________________
Ing. Jaromír Kadlec
starosta

_________________
JUDr. Karel Třetina
místostarosta
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