Obec Šenov u Nového Jičína
VÝPIS

Z U S N E S E N Í

z 5. jednání Rady obce Šenov u Nového Jičína
konaného dne 14. ledna 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 5. jednání rady obce o body:
6.11 Žádost o poskytnutí finančního daru a návrh Darovací smlouvy – Rada rodičů při ZŠ a MŠ
Šenov u Nového Jičína
6.12 Žádost o poskytnutí finančního daru a návrh Darovací smlouvy – Občanská poradna – Centrum
pro zdravotně postižené MSK o. p. s.
6.13 Žádost o poskytnutí finančního daru a návrh Darovací smlouvy pro službu osobní asistence –
Centrum pro zdravotně postižené MSK o. p. s.
6.14 Rozpočtové opatření č. 1

4.1

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci stavební akce: „Rekonstrukce
chodníků na ul. U Náhonu, Šenov u Nového Jičína“, dle projektové dokumentace vypracované Ing.
Markem Milichem, Kopřivnice. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 650 000 Kč bez DPH.
Navrhují se následující hodnotící kritéria, v souladu s Metodickým pokynem rady obce k zadávání
veřejných zakázek:
 cena bez DPH, váha 100%

4.3

Uzavření Příkazní smlouvy č. STAV/001/2019 mezi společností ITM, institut pro vzdělávání
a poradenství, Praha 3 a obcí Šenov u Nového Jičína na administraci žádosti o platbu dotace ke stavební
akci: „Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků v obci Šenov u Nového Jičína“. Dle cenové
nabídky cena díla činí 55 000 Kč bez DPH. RO pověřuje starostu podpisem smlouvy.

4.4

Uzavření Smlouvy o dílo č. STAV/002/2019 mezi Ing. arch. Zdeňkem Tupým, Nový Jičín a obcí Šenov
u Nového Jičína na vypracování projektové dokumentace technické pomoci pro stavební akci: „Stavební
úpravy budovy márnice na hřbitově v k. ú. Šenov u Nového Jičína“ a pověřuje starostu podpisem. Cena
díla dle cenové nabídky činí 58 000 Kč bez DPH.
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4.6

Uzavření Smlouvy o dílo č. STAV/004/2019 mezi společností ROSIS s. r. o., Opava 5 a obcí Šenov
u Nového Jičína na realizaci stavební akce: „Dešťová kanalizace Šenov u Nového Jičína, ul.
Záhumenní“. Cena díla činí 681 043,76 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem. Zhotovitel byl
vybrán na základě poptávkového řízení.

4.7

Uzavření Dodatku č. 2 k příkazní smlouvě č. STAV/030/2017 mezi Ing. Karlem Trlicou, autorizovaným
inženýrem PS č. 1301286, Vsetín a obcí Šenov u Nového Jičína na technický dozor investora
a koordinátora BOZP při realizaci stavební akce: „Sportovní hala“ a pověřuje starostu podpisem. Změny
se týkají ceny díla a termínu dokončení.
Původní cena díla vč. Dodatku č. 1 činila 436 667 Kč bez DPH. Nově cena díla činí 399 600 Kč bez
DPH. Původní termín březen 2019 se mění na duben 2019.

4.8

Uzavření Příkazní smlouvy č. STAV/003/2019 mezi společností ITM, institut pro vzdělávání
a poradenství, Praha 3 a obcí Šenov u Nového Jičína na zpracování studie proveditelnosti s názvem:
„Posouzení možnosti výstavby dostupného bydlení v obci Šenov u Nového Jičína“. Dle cenové nabídky
cena díla činí 60 000 Kč bez DPH. RO pověřuje starostu podpisem.

4.9

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci stavební akce: „Zpevněné
plochy u sportovní haly v k. ú. Šenov u Nového Jičína“, dle projektové dokumentace paní projektantky
paní Dany Hauerlandové, Nový Jičín. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1 077 185 Kč bez
DPH.

4.10

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci stavební akce: „Obnova
venkovního sportoviště u ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína“, dle projektové dokumentace pana
projektanta Jana Dudra – Projektování sportovišť, Zlín. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí
2 441 327,77 Kč bez DPH. Navrhují se následující hodnotící kritéria, v souladu s Metodickým pokynem
rady obce k zadávání veřejných zakázek:
 cena bez DPH, váha 100 %

4.11

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci stavební akce: „Oprava lávky
u Toyoty v k. ú. Šenov u Nového Jičína“, dle projektové dokumentace technické pomoci pana
projektanta Ing. Karla Pšenici, Suchdol nad Odrou. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí
866 267,65 Kč bez DPH. Navrhují se následující hodnotící kritéria, v souladu s Metodickým pokynem
rady obce veřejných zakázek:
 cena bez DPH, váha 100 %

4.12

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci stavební akce: „Oprava úžlabí
u kostela v k. ú. Šenov u Nového Jičína“, dle projektové dokumentace pana projektanta Ing. Marka
Milicha, Kopřivnice. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 224 093 Kč bez DPH.
Navrhují se následující hodnotící kritéria, v souladu s Metodickým pokynem rady obce k zadávání
veřejných zakázek:
 cena bez DPH, váha 100 %

4.13

Uzavření rámcové Příkazní smlouvy č. STAV/005/2019 mezi Ing. Karlem Trlicou, autorizovaným
inženýrem PS č. 1301286, Vsetín a obcí Šenov u Nového Jičína na výkon technického dozoru v obci
Šenov u Nového Jičína“, dle cenové nabídky příloha č. 1 smlouvy.
Odměna je stanovena v HZS ve výši max. 520 Kč / hod pro jednotlivé stavební akce. RO pověřuje
starostu podpisem.
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5.1

Uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor na ul. Dukelské č. p. 174 uzavřené dne
4. 6. 2010 mezi obcí Šenov u Nového Jičína a společností MENU ROZVOZ CZ, s.r.o., zastoupenou
jednatelkou Ing. Vlastou Němečkovou. RO pověřuje starostu obce podpisem Dodatku č. 4.
Důvod: prodej garáže na p. č. 383/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 63 m2 v listopadu 2018
p. Mariánu Kubovému, kompenzaci nájmu za měsíce listopad a prosinec 2018 provést zápočtem., tj.
1 346 Kč/měsíc.
Z důvodu rekonstrukce okolí pošty kompenzovat společnosti MENU ROZVOZ CZ, s.r.o. snížení nájmu
na částku 10 000 Kč po dobu 3 měsíců. Kompenzace za měsíce listopad a prosinec 2018 bude
provedena zápočtem.

5.2

Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8016150 mezi obcí
Šenov u Nového Jičína a společností ČEZ Distribuce a.s., Děčín IV Podmokly, kterou na základě plné
moci zastupuje společnost ADEN LP s.r.o., Jeseník nad Odrou. RO pověřuje starostu podpisem
smlouvy.

6.1

Uzavření Darovací smlouvy ve výši 10 000 Kč mezi obcí Šenov u Nového Jičína a Jakubem Jarolímem,
Šenov u Nového Jičína a pověřuje starostu podpisem. Dar bude využit k přípravě na světové poháry
v ploutvovém plavání.

6.2

Uzavření Darovací smlouvy ve výši 3 000 Kč mezi obcí Šenov u Nového Jičína a Českým svazem
ochránců přírody ZO Nový Jičín 70/02 – Záchranné stanice a Domu přírody Poodří, Bartošovice
a pověřuje starostu podpisem. Předmětem smlouvy je podpora provozu záchranné stanice v roce 2019.

6.3

Uzavření Darovací smlouvy ve výši 10 000 Kč mezi obcí Šenov u Nového Jičína a Mysliveckým
spolkem Šenov – Kunín. Dar bude využit na nákup krmiva pro zimní přikrmování zvěře, zajištění
léčivých prostředků ke zlepšení zdravotního stavu zvěře a vybudování zařízení k jejímu chovu.

6.4

Uzavření Darovací smlouvy ve výši 15 000 Kč mezi obcí Šenov u Nového Jičína a „Rybářským
spolkem ŽIVÁ VODA“, Šenov u Nového Jičína a pověřuje starostu obce podpisem. Dar bude využit
k ochraně životního prostředí v souvislosti s ochranou vod, s vysazováním vodních živočichů do
vyčleněných vodních toků a nádrže a na zajištění organizace rybářských závodů.

6.5

Uzavření Darovací smlouvy ve výši 5 000 Kč mezi obcí Šenov u Nového Jičína a Slezskou diakonii,
Poradnou rané péče MATANA, Český Těšín. Dar bude využit na částečné zabezpečení provozu služby
Poradny rané péče MATANA.

6.6

Uzavření Veřejnoprávní smlouvy ve výši 20 000 Kč mezi obcí Šenov u Nového Jičína a Pečovatelskou
službou OASA Nový Jičín a pověřuje starostu obce podpisem. Podpora bude využita v roce 2019 na
dofinancování poskytovaných sociálních služeb, které využívají občané v obci Šenov u Nového Jičína.

6.7

Uzavření Darovací smlouvy ve výši 5 000 Kč mezi obcí Šenov u Nového Jičína a Mobilním hospicem
Strom života, Nový Jičín a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Dar bude využit na podporu provozu
Mobilního hospice Strom života v roce 2019.

6.8

Uzavření Darovací smlouvy ve výši 28 000 Kč mezi obcí Šenov u Nového Jičína a Českým svazem
včelařů z. s. ZO Nový Jičín, Žilina u Nového Jičína a pověřuje starostu podpisem. Dar bude využit na
nákup oddělků včelstev pro včelaře obce Šenov u Nového Jičína.
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6.9

Uzavření Darovací smlouvy ve výši 10 000 Kč mezi obcí Šenov u Nového Jičína a Československou
obcí legionářskou, jednotou Nový Jičín a pověřuje starostu podpisem. Dar bude využit na činnost a akce
pořádané Československou obcí legionářskou, jednotou Nový Jičín v roce 2019.

6.10

Cenovou nabídku ve výši 48 400 Kč podanou ITM, institutem pro vzdělávání a poradenství, s. r. o.,
Praha 3 na zpracování žádosti o dotace v rámci programu 117DS082 – Podpora regenerace brownfieldů
pro nepodnikatelské využití, jehož vyhlašovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Dotační titul: DT2
– Revitalizace a rekonstrukce. Termín podání žádosti o dotaci v rámci této výzvy je do 31. 5. 2019.

6.11

Uzavření Darovací smlouvy ve výši 2 400 Kč mezi obcí Šenov u Nového Jičína a radou rodičů při ZŠ
a MŠ, příspěvkovou organizací, Šenov u Nového Jičína a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Dar
bude využit na úhradu pronájmu sálu ve SVČ Fokus dne 19. 1. 2019, kde bude rada rodičů organizovat
maškarní ples.

6.12

Uzavření Darovací smlouvy ve výši 3 000 Kč mezi obcí Šenov u Nového Jičína a Centrem pro
zdravotně postižené MSK o. p. s., Detašovaným pracovištěm Nový Jičín a pověřuje starostu podpisem.
Dar bude využit výhradně na sociální službu poskytovanou občanům obce Šenov u Nového Jičína.

6.13

Uzavření Darovací smlouvy ve výši 3 000 Kč mezi obcí Šenov u Nového Jičína a Centrem pro
zdravotně postižené MSK o. p. s., Detašovaným pracovištěm Nový Jičín a pověřuje starostu podpisem.
Dar bude využit výhradně na úhradu mzdových nákladů osobní asistentky pečující o klienta obce Šenov
u Nového Jičína.

6.14

Rozpočtové opatření č. 1. Navýšení ve výdajové části o 140 000 Kč, financování se navyšuje o 140 000
Kč.

II.

Rada obce
byla seznámena:
Se zprávou o plnění usnesení jednání rady obce č. 4 ze dne 17. 12. 2018.

III.

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

Rada obce
revokuje:

4.5

Usnesení RO č. 2 ze dne 26. 11. 2018, bod 4.3, kterým schválila uzavření Smlouvy o dílo č.
STAV/028/2018 mezi společností IDS Valašské Meziříčí, spol. s. r.o., Valašské Meziříčí a obcí Šenov
u Nového Jičína na realizaci stavební akce: „Dešťová kanalizace Šenov u Nového Jičína, ul.
Záhumenní“. Důvod: odmítnutí součinnosti při uzavření smlouvy.

V.

Rada obce
projednala:

6.1

Žádost Jakuba Jarolíma, Šenov u Nového Jičína o poskytnutí finančního daru na rok 2019, který by
využil k přípravě na světové poháry v ploutvovém plavání.

6.2

Žádost Českého svazu ochránců přírody ZO Nový Jičín 70/02 – Záchranné stanice a domu přírody
Poodří, Bartošovice na podporu provozu záchranné stanice v roce 2019.

6.3

Žádost Mysliveckého spolku Šenov – Kunín na finanční dar pro rok 2019, který bude použit k nákupu
krmiva pro zimní přikrmování zvěře, zajištění léčivých prostředků ke zlepšení zdravotního stavu zvěře
a vybudování zařízení k jejímu chovu.

6.4

Žádost „Rybářského spolku ŽIVÁ VODA“, Šenov u Nového Jičína o poskytnutí finančního daru pro
rok 2019, který by využili na činnost, která by směřovala především k ochraně životního prostředí
v souvislosti s ochranou vod s vysazováním vodních živočichů do vyčleněných vodních toků a nádrže
a na zajištění organizace rybářských závodů.

6.5

Žádost Slezské diakonie, Poradny rané péče MATANA o poskytnutí finančního daru na rok 2019.

6.6

Žádost Pečovatelské služby OASA Nový Jičín, o. p. s. o poskytnutí finanční podpory na rok 2019.

6.7

Žádost Mobilního hospice Strom života o poskytnutí finančního daru na rok 2019.

6.8

Žádost Českého svazu včelařů z. s. ZO Nový Jičín o poskytnutí finančního daru na rok 2019.

6.9

Žádost o poskytnutí finančního daru na rok 2019 Československé obce legionářské, jednoty Nový Jičín.

6.11

Žádost rady rodičů při ZŠ a MŠ, příspěvkové organizace, Šenov u Nového Jičína o poskytnutí
finančního daru, který by využili na úhradu pronájmu sálu ve SVČ Fokus dne 19. 1. 2019, kde budou
organizovat maškarní ples.

6.12

Žádost Centra pro zdravotně postižené MSK o. p. s., Detašovaného pracoviště Nový Jičín, na finanční
dar pro rok 2019 pro sociální službu poskytovanou v rámci Občanské poradny Nový Jičín.

6.13

Žádost Centra pro zdravotně postižené MSK o. p. s., Detašovaného pracoviště Nový Jičín, na finanční
dar pro rok 2019 pro službu osobní asistence.
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VI.

Rada obce
ukládá:

6.1

Jakubu Jarolímovi, průběžně informovat obecní úřad o svých výsledcích /zveřejnění v obecním
časopise/.

VII.

Rada obce
odkládá:

4.2

Zahájení zadávacího řízení VZ na realizaci stavební akce – Oprava oplocení pomníku obětem 1. a 2.
světové války v k. ú. Šenov u N. J.

VIII. Rada obce
souhlasí:
4.2

S podáním žádosti o dotaci z „Programu 107290 – Zachování a obnova historických hodnot“ na akci:
„Oprava válečného hrobu“.

V Šenově u Nového Jičína dne 18. 1. 2019.

Pozn. Dokument je upraven z důvodu ochrany osobních údajů.

_________________
Ing. Jaromír Kadlec
starosta

_________________
JUDr. Karel Třetina
místostarosta
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