Obec Šenov u Nového Jičína
VÝPIS

Z U S N E S E N Í

z 2. jednání Rady obce Šenov u Nového Jičína
konaného dne 26. listopadu 2018 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 2. jednání rady obce o body:
4.4
4.5
5.3
5.4

Revokace usnesení bodu 4.6 RO č. 1 ze dne 19. 11. 2018
Návrh dodatku č. 2 k SOD č. STAV/027/2017 – Ing. Marek Milich „Novostavba chodníku
a rekonstrukce MK na ul. Malostranská“
Návrh odměny ředitelce ZŠ a MŠ Šenov u N. J.
Návrh odměny vedoucímu TS Šenov u N. J.

4.1

Návrh dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. STAV/031/2017 mezi společností Beskydská stavební, a.s.,
Třinec a obcí Šenov u Nového Jičína na realizaci stavební akce: „Sportovní hala“ a pověřuje starostu
podpisem. Předmětem dodatku je změna ceny a předmětu díla dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
Původní cena díla (vč. dodatků č. 1, 2, 3 a 4 k SOD) 25 987 918,41 Kč bez DPH nově činí
25 959 634,41 Kč bez DPH.

4.3

Uzavření smlouvy o dílo č. STAV/028/2018 mezi společností IDS Valašské Meziříčí, spol. s r.o.,
Krásno nad Bečvou a obcí Šenov u Nového Jičína na realizaci stavební akce: „Dešťová kanalizace
Šenov u Nového Jičína, ul. Záhumenní“. Cena díla činí 666 341,24 Kč bez DPH a pověřuje starostu
podpisem.

4.5

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. STAV/027/2017 mezi Ing. Markem Milichem, Kopřivnice a obcí
Šenov u Nového Jičína na vypracování projektové dokumentace na stavební akci: „Novostavba
chodníku a rekonstrukce místní komunikace na ulici Malostranská“ a pověřuje starostu podpisem.
Předmětem dodatku je:
1.
změna ceny z původních 106 000 Kč na 131 000 Kč, což činí navýšení o 25 000 Kč
2.
změna termínu předání díla z původního termínu 31. 7. 2018 na 28. 2. 2019 z důvodu požadavku
na změnu projektové dokumentace související s plánovanou přeložkou vedení VN
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3.

rozdělení fakturace s termíny vystavení faktur 30. 11. 2018 ve výši 65 500 Kč a doplatku 65 500
Kč po předání hotového díla.

5.1

Směrnici č. 2/2018 pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnance.

5.2

Vnitřní předpis obecního úřadu v Šenově u Nového Jičína o tvorbě a použití prostředků sociálního
fondu.

5.3

Ředitelce ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína PaedDr. Janě Bělůnkové odměnu za 2. pololetí 2018 - dle
podkladu.

5.4

Vedoucímu Technických služeb Šenov u Nového Jičína Vítězslavu Hrachovcovi odměnu za 2. pololetí
2018 - dle podkladu.

II.

Rada obce
byla seznámena:
Se zprávou o plnění usnesení jednání rady obce č. 1 ze dne 19. 11. 2018.

III.

Rada obce
určuje:
Zapisovatelku Petru Majkusovou a ověřovatelku zápisu Irenu Pauló.

IV.

Rada obce
revokuje:

4.4

Usnesení RO č. 1 ze dne 19. 11. 2018, bod 4.6, kterým schválila uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě
o dílo č. STAV/027/2017 mezi Ing. Markem Milichem, Kopřivnice a obcí Šenov u Nového Jičína na
vypracování projektové dokumentace na stavební akci: „Novostavba chodníku a rekonstrukce místní
komunikace na ulici Malostranská“. Předmětem dodatku byla změna ceny z původních 106 000 Kč na
131 000 Kč a termínu předání díla z původního termínu 31. 7. 2018 na 28. 2. 2019 z důvodu požadavku
na změnu projektové dokumentace související s plánovanou přeložkou vedení VN.
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V.

Rada obce
vylučuje:

4.2

Účastníka JEFFS Group s.r.o., Praha 3, z účasti v zadávacím řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na
stavební práce s názvem: „Dešťová kanalizace Šenov u Nového Jičína, ul. Záhumenní“. Nabídka
neobsahuje ani po opakovaném doplnění všechny požadované součásti a dokumenty, které byly
zadavatelem vymezeny v zadávací dokumentaci.

V Šenově u Nového Jičína dne 30. 11. 2018.

Pozn. Dokument je upraven z důvodu ochrany osobních údajů.

_________________
Ing. Jaromír Kadlec
starosta

_________________
JUDr. Karel Třetina
místostarosta
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