Obec Šenov u Nového Jičína
VÝPIS

Z U S N E S E N Í

ze 40. jednání Rady obce Šenov u Nového Jičína
konaného dne 29. června 2020 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:

2.

Doplněný program 40. jednání rady obce o body:
4.2
Návrh SOD č. STAV/018/2020 – AF – PROSTAVBY, s. r. o. – „Zpevněné plochy na parc.
č. 1378 v k. ú. Šenov u N. J.“
4.3
Návrh Dodatku č. 1 k SOD č. STAV/002/2020 – PK SSZ Obrdlík - „Zpomalovací semafory na
sil. I/57 přechodu u lávky - LARI a u pošty, Šenov u N. J.“
4.4
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k SOD č. STAV/012/2020 – JANKOSTAV s. r. o. - „Oprava
místní komunikace – I. etapa“
4.5
Návrh Dodatku č. 2 k SOD č. STAV/009/2020 – INGDOP s. r.o. – „Oprava komunikace
a chodníku na ul. El. Krásnohorské v Šenově u N. J.“
5.3
Návrh na finanční dar pro obec poškozenou povodní – Šumvald
6.3
Dohoda o narovnání

4.1

Uzavření Smlouvy o úhradě za užití pozemku č. STAV/017/2020 mezi společností Ředitelství silnic
a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Praha 4 – Nusle a obcí Šenov u Nového Jičína při realizaci
stavební akce:„Osvětlení přechodu na parc. č. 1913/1 v k. ú. Šenov u Nového Jičína“. Cena nájemného po
dobu stavby je stanovena na 758,35 Kč bez DPH.

4.2

Uzavření Smlouvy o dílo č. STAV/018/2020 mezi společností AF – PROSTAVBY, s. r. o., Hrádek na
Vlárské dráze, Slavičín a obcí Šenov u Nového Jičína na realizaci stavební akce: „Zpevněné plochy na parc.
č. 1378, k. ú. Šenov u Nového Jičína“. Cena díla činí 729 551 Kč bez DPH. Dodavatel byl vybrán na základě
výběrového řízení.

4.3

Uzavření Dodatku č. 1 k SOD č. STAV/002/2020 mezi společností PK SSZ Obrdlík, Ing. Luděk Obrdlík,
Brno a obcí Šenov u Nového Jičína na realizaci projektové dokumentace ke stavební akci: „Zpomalovací
semafory na sil. I/57 přechodu u lávky - LARI a u pošty, Šenov u Nového Jičína“.
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Změna se týká termínu předání díla. Původní termín dle SOD je 30. 6. 2020. Z důvodu nedoporučujícího
stanoviska ze strany Krajského úřadu MSK, odbor dopravy a chytrého regionu, se související inženýrská
činnost prodlužuje o 3 měsíce. Nově termín předání díla 30. 9. 2020.
4.4

Uzavření Dodatku č. 1 k SOD č. STAV/012/2020 mezi společností JANKOSTAV s. r. o., Ostrava –
Kunčice a obcí Šenov u Nového Jičína na realizaci stavební akce: „Oprava místní komunikace – I. etapa“.
Změna se týká ceny za dílo. Vícepráce vznikly na základě špatného technického stavu podloží komunikace.
Původní cena dle SOD činila 512 229,115 Kč bez DPH. Po započtení víceprací ve výši 137 174,35 Kč bez
DPH je celková cena vyšší o 137 174,35 Kč bez DPH a nová cena tak činí 649 403,50 Kč bez DPH.

4.5

Uzavření Dodatku č. 2 k SOD č. STAV/009/2020 mezi společností INGDOP s. r. o., Valašské Meziříčí
a obcí Šenov u Nového Jičína na realizaci stavební akce: „Oprava komunikace a chodníku na ul. El.
Krásnohorské v Šenově u Nového Jičína“. Změna se týká ceny o dílo. Vícepráce vznikly potřebou
provedení sanace nevyhovujících konstrukčních vrstev komunikace a geodetickým zaměřením skutečného
stavu stavby. Původní cena dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 činila 1 232 651,18 Kč bez DPH, po
započtení víceprací ve výši 20 497,68 Kč bez DPH nová cena činí 1 253 148,86 Kč bez DPH.

5.1

Uzavření Darovací smlouvy ve výši 20 000 Kč mezi obcí Šenov u Nového Jičína a Českým svazem včelařů
z. s. ZO Nový Jičín, Žilina u Nového Jičína. Dar bude využit na nákup oddělků včelstev pro včelaře obce
Šenov u Nového Jičína.

5.2

Odpis nevymahatelných pohledávek v celkové výši 4 930 Kč dle přílohy č. 1.

5.3

Uzavření Darovací smlouvy ve výši 20 000 Kč mezi obcí Šenov u Nového a obcí Šumvald. Předmětem
smlouvy je pokrytí výdajů souvisejících s mimořádnou událostí (povodně) – v období měsíce června 2020.

6.1

Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu
přípojky splaškové kanalizace přes obecní pozemek p. č. 440/1 ost. plocha, ostat. komunikace v k. ú. Šenov
u Nového Jičína mezi obcí Šenov u Nového Jičína a Simonou Harákovou, Šenov u Nového Jičína.

6.2

Uzavření Smlouvy o výpůjčce budovy bez čísla popisného – márnice na parcele č. 2 v k. ú. Šenov u Nového
Jičína na dobu neurčitou mezi obcí Šenov u N. J. a Římskokatolickou farností Šenov u Nového Jičína, se
sídlem Nový Jičín.

II.

Rada obce
byla seznámena:

3.

Se zprávou o plnění usnesení rady obce č. 39 ze dne 10. 6. 2020.

5.4

Se zápisem č. 7 Komise pro životní prostředí ze dne 12. 6. 2020.

5.5

Se stížností občana na občanské soužití v Šenově u Nového Jičína.

6.3

S Dohodou o narovnání, která bude předložena manželům Bartošíkovým, Šindlářovým a Košárkovým
týkající se opěrné zdi na parcelách č. 1021, 1020/1 a 1040/1 v k. ú. Šenov u Nového Jičína.
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III. Rada obce
určuje:
Zapisovatelku Petru Majkusovou.

IV. Rada obce
projednala:
5.1

Projednala žádost Českého svazu včelařů z. s. ZO Nový Jičín o poskytnutí finančního daru na rok 2020.

V Šenově u Nového Jičína dne 3. 7. 2020.

Pozn. Dokument je upraven z důvodu ochrany osobních údajů.

_________________
Ing. Jaromír Kadlec
starosta

_________________
JUDr. Karel Třetina
místostarosta

3

