Obec Šenov u Nového Jičína
VÝPIS

Z U S N E S E N Í

ze 49. jednání Rady obce Šenov u Nového Jičína
konaného dne 30. 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.

Program 49. jednání rady obce.

4.1

Uzavření Dodatku č. 1 k SOD č. STAV/010/2020 mezi společností INGDOP, s. r. o., Valašské Meziříčí
a obcí Šenov u Nového Jičína na realizaci stavební akce: „Novostavba chodníku na ul. Malostranská – II.
etapa“. Změna se týká ceny za dílo. V průběhu stavby vznikly vícepráce ve výši 164 788,54 Kč (požadavek
společnosti CETIN na umístění chráničky, úpravy stávající revizní šachty, doplnění krajnice) a méněpráce
ve výši 167 931,73 Kč (nerealizovaná drenáž a částečná geotextilie v chodníku, skutečné zaměření stavby).
Původní cena dle smlouvy o dílo je 2 213 961,18 Kč, po započtení víceprací a méněprací se cena navyšuje
o 3 143,19 Kč. Nová cena za dílo bude činit 2. 217 104,37 Kč bez DPH.

4.2

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci stavební akce: „Nová plynová
kotelna v budově Obecního úřadu v Šenově u Nového Jičína“, dle projektové dokumentace vypracované
autorizovaným technikem p. Simonou Harákovou, Šenov u Nového Jičína. Předpokládaná hodnota veřejné
zakázky činí 483 000 Kč bez DPH.

cena bez DPH, váha 100%

4.3

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci stavební akce: „SSZ přechodů pro
chodce ul. Dukelská u pošty a Mlýnská, Šenov u Nového Jičína“, dle projektové dokumentace vypracované
projektantem Ing. Luďkem Obrdlíkem, Brno. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1 948 000 Kč
bez DPH.

cena bez DPH, váha 100%

4.4

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci stavební akce: „Minigolf, Šenov
u Nového Jičína“, dle projektové dokumentace vypracované Hanou Walweelovou, Horka nad Moravou.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1 927 788 Kč s DPH.

cena s DPH, váha 100%

1

6.1

MPZ 16/2020 – odprodej části „a“ – 2m2 pozemku parcela č,. 1296 ost. plocha, ost. komunikace v k. ú.
Šenov u Nového Jičína.

6.2

Uzavření Smlouvy o zřízení VB – služebnosti č. IV – 12 – 8016150, VB – 002 mezi obcí Šenov u Nového
Jičína a společností ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV Podmokly, za cenu 1 089 Kč včetně DPH.

II.

Rada obce
byla seznámena:

3.

Se zprávou o plnění usnesení rady obce č. 48. ze dne 9. 11. 2020.

5.1

S návrhem rozpočtu obce na rok 2021 a postupuje k projednání v ZO.

III. Rada obce
určuje:
Zapisovatelku Petru Majkusovou.

V Šenově u Nového Jičína 4. 12. 2020

Pozn. Dokument je upraven z důvodu ochrany osobních údajů.

_________________
Ing. Jaromír Kadlec
starosta

_________________
JUDr. Karel Třetina
místostarosta
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