Obec Šenov u Nového Jičína
VÝPIS

Z U S N E S E N Í

ze 7. jednání Rady obce Šenov u Nového Jičína
konaného dne 11. února 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 7. jednání rady obce o bod:
4.7
Návrh SOD č. STAV/007/2019 – rekonstrukce chodníku U Náhonu

4.1

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci stavební akce: „Stavební
úpravy hřbitova – márnice“. Dle projektové dokumentace vypracované Ing. arch. Zdeňkem Tupým,
Nový Jičín. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1 150 000 Kč bez DPH. Navrhují se
následující hodnotící kritéria, v souladu s Metodickým pokynem rady obce k zadávání veřejných
zakázek:
 cena bez DPH, váha 100%

4.2

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci stavební akce: „Obnova místní
komunikace Hlavní“, dle projektové dokumentace vypracované Ing. Markem Milichem, Kopřivnice.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 2 800 000 Kč bez DPH.
Navrhují se následující hodnotící kritéria v souladu s Metodickým pokynem rady obce k zadávání
veřejných zakázek:
 cena bez DPH, váha 100%

4.4

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci projektové dokumentace na
„Výstavbu bytů U Náhonu“. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 500 000 Kč bez DPH.
Navrhují se následující hodnotící kritéria, v souladu s Metodickým pokynem rady obce k zadávání
veřejných zakázek:
 cena bez DPH, váha 100%

1

4.5

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci projektové dokumentace na
„Bytový dům ul. Severní“. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 500 000 Kč bez DPH. Navrhují
se následující hodnotící kritéria, v souladu s Metodickým pokynem rady obce k zadávání veřejných
zakázek:
 cena bez DPH, váha 100%

4.6

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí mezi ČEZ distribuce, a.s. a obcí Šenov u Nového Jičína na
přeložku vysokého napětí na par. č. 1824/52, 1824/2, pro stavební akci: „Bytový dům na ul. Severní
v k. ú. Šenov u Nového Jičína“. Cena díla dle cenové nabídky činí 990 000 Kč bez DPH.

4.7

Uzavření Smlouvy o dílo č. STAV/007/2019 mezi firmou Zdeněk Houška, Bartošovice a obcí Šenov
u Nového Jičína na realizaci stavební akce: „Rekonstrukce chodníku U Náhonu, Šenov u Nového
Jičína“ a pověřuje starostu podpisem. Cena díla činí 551 676 Kč bez DPH. Zhotovitel byl vybrán na
základě poptávkového řízení.

5.2

Uzavření Dodatku č. 5 mezi společností ASOMPO, a. s., Životice u Nového Jičína a obcí Šenov
u Nového Jičína a pověřuje starostu podpisem Dodatku. Předmětem Dodatku č. 5 je výše ceny za výsyp
jednoho kontejneru BRO (770 l) na 100 Kč (bez DPH) a výše ceny za uložení BRO dovezeného vlastní
dopravou na 550 Kč/t (bez DPH). Vše s platností od 15. 4. 2019.

5.3

Uzavření Smlouvy o zabezpečení nákupu, zpracování a vedení knihovního fondu pořízeného
z prostředků obce mezi Městským kulturním střediskem Nový Jičín, příspěvkovou organizací, Nový
Jičín a obcí Šenov u Nového Jičína. Předmětem Smlouvy je poskytování knihovnických služeb MěstKS
Nový Jičín obci Šenov u Nového Jičína (Obecní knihovně v Šenově u Nového Jičína – organizační
složce zřízené obcí Šenov u Nového Jičína), za úplatu.

5.4

Přidělení obecního bytu č. 3 o velikosti 2+1 na adrese Dukelská 212 v Šenově u Nového Jičína paní
Martině Biskupové.

5.5

Uzavření Darovací smlouvy ve výši 3 000 Kč mezi Společností pro ranou péči, Střediskem rané péče
SPRP, pobočkou Ostrava a obcí Šenov u Nového Jičína a pověřuje starostu podpisem. Předmětem
smlouvy je pokrytí nákladů spojených s poskytováním služby rané péče, kterou využívá 1 rodina v obci
Šenov u Nového Jičína.

II.

Rada obce
byla seznámena:

2.

Se zprávou o plnění usnesení jednání rady obce č. 6 ze dne 21. 1. 2019.

4.3

S plánovanou opravou mostu ev. č. 57 – 038 na silnici I/57 v katastru obce Šenov u Nového Jičína
a s tím související vybudování přechodu pro pěší mezi ul. Šenovskou a OC Tesco.

5.1

S náplní činnosti komise pro životní prostředí v období 2018 – 2022.
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III.

Rada obce
určuje:
Zapisovatelku Petru Majkusovou.

IV.

Rada obce
projednala:

5.5

Žádost Společnosti pro ranou péči o poskytnutí finančního daru na rok 2019, který bude využit na
pokrytí nákladů spojených s poskytováním služby rané péče, kterou využívá 1 rodina v obci Šenov
u Nového Jičína.

V Šenově u Nového Jičína dne 15. 2. 2019.

Pozn. Dokument je upraven z důvodu ochrany osobních údajů.

_________________
Ing. Jaromír Kadlec
starosta

_________________
JUDr. Karel Třetina
místostarosta
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