Obec Šenov u Nového Jičína
VÝPIS

Z U S N E S E N Í

ze 48. jednání Rady obce Šenov u Nového Jičína
konaného dne 9. listopadu 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 48. jednání rady obce o bod:
5.8
Návrh na odměnu vedoucímu TS za 2. pololetí 2020

4.1

Uzavření Příkazní smlouvy č. STAV/030/2020 mezi společností ITM, institut pro vzdělávání a poradenství,
Praha 3 a obcí Šenov u Nového Jičína na administraci zpracování a podání žádosti o dotaci na Státní fond
dopravní infrastruktury (SFDI) k projektu s názvem: „SSZ přechodů pro chodce ul. Dukelská u pošty
a Mlýnská, Šenov u Nového Jičína“. Dle cenové nabídky cena díla činí 45 000 Kč bez DPH.

5.1

Uzavření Licenční smlouvy mezi Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, z. s. (OSA),
Praha 6 a obcí Šenov u Nového Jičína. Předmětem smlouvy je autorská odměna za „Obecní bál“ ve výši
1 316,48 Kč vč. DPH.

5.3

Rozpočtové opatření č. 9, příjmy se navyšují o 120 000 Kč, výdaje se navyšují o 616 700 Kč, financování
se navyšuje o 496 700 Kč.

5.4

Rozpočet na rok 2021 ve výši 2 070 000 Kč a střednědobý rozpočtový výhled na rok 2022 – 2023
příspěvkové organizaci obce, Základní škole a Mateřské škole Šenov u Nového Jičína.

5.5

Rozpočet na rok 2021 ve výši 6 588 000 Kč a střednědobý rozpočtový výhled na rok 2022 – 2023
příspěvkové organizaci obce, Technické služby Šenov u Nového Jičína.

5.6

Plán inventur na rok 2020 včetně jmenování inventarizačních komisí.

5.7

Členy likvidační komise ve složení:
JUDr. Karel Třetina, Vítězslav Hrachovec, Blanka Matušiková
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5.8

Vedoucímu technických služeb Vítězslavu Hrachovcovi odměnu za 2. pololetí 2020.

6.2

Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV – 12 – 8013984, Šenov u N. J., p. č. 1419/45,
Brisudová, NNK přes obecní pozemek p. č. 1421 za cenu 2 432 Kč včetně DPH + cena za znalecký posudek
2 420 Kč mezi obcí Šenov u Nového Jičína a společností ČEZ Distribuce a. s., Děčín IV – Podmokly.

6.3

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohodu o umístění stavby IV – 12 – 8019905/3 Šenov u Nového
Jičína p. č. 203/2, NNK mezi obcí Šenov u Nového Jičína a společností ČEZ Distribuce a. s., Děčín IV –
Podmokly za cenu 8 349 Kč včetně DPH, přes obecní pozemky p. č. 191 v k. ú. Šenov u Nového Jičína.

6.4

Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB a Smlouvy o právu provést stavbu vodovodní přípojky
v části pozemku parcela č. 1421 v k. ú. Šenov u Nového Jičína mezi obcí Šenov u Nového Jičína a manžely
Macháňovými, Nový Jičín.

6.5

Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB a Smlouvy o právu provést stavbu vodovodní přípojky
v části pozemku parcela č. 1421 v k. ú. Šenov u Nového Jičína mezi obcí Šenov u Nového Jičína a Bc.
Danielou Mikulovou, DiS., Kunín.

II.

Rada obce
byla seznámena:

3.

Se zprávou o plnění usnesení rady obce č. 47 ze dne 19. 10. 2020.

5.2

S rozpočtovým opatřením správce rozpočtu č. 20004.

III. Rada obce
určuje:
Zapisovatelku Petru Majkusovou.

IV. Rada obce
revokuje:
6.1

Bod 6.5 usnesení RO č. 47 ze dne 19. 10. 2020 – Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení VB – služebnosti
a dohody o umístění stavby IV – 12 – 8019786, Šenov u N. J., p. č. 1718/40, NNK.
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V.

Rada obce
postupuje:

5.4

Na vědomí ZO schválený rozpočet na rok 2021 Základní škole a Mateřské škole, p. o., Šenov u Nového
Jičína, s návrhem na neinvestiční příspěvek ve výši 2 070 000 Kč. Tento neinvestiční příspěvek je navržen
jako závazný ukazatel ke schválení do rozpočtu obce na rok 2021.

5.5

Na vědomí ZO schválený rozpočet na rok 2021 Technickým službám, p. o., Šenov u Nového Jičína,
s návrhem na neinvestiční příspěvek ve výši 6 588 000 Kč. Tento neinvestiční příspěvek je navržen jako
závazný ukazatel ke schválení do rozpočtu obce na rok 2021.

V Šenově u Nového Jičína dne 16. 11. 2020.

Pozn. Dokument je upraven z důvodu ochrany osobních údajů.

_________________
Ing. Jaromír Kadlec
starosta

_________________
JUDr. Karel Třetina
místostarosta
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