Obec Šenov u Nového Jičína
VÝPIS

Z U S N E S E N Í

z 9. jednání Rady obce Šenov u Nového Jičína
konaného dne 3. března 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 9. jednání rady obce o bod:
5.2
Žádost o zrušení Nájemní smlouvy na DZ „Reservé Ja-selská“ na ul. Dukelská

4.1

Uzavření Smlouvy o dílo č. STAV/009/2019 mezi společností Sport cité + s. r.o., Bílovice a obcí Šenov
u Nového Jičína na realizaci projektové dokumentace na stavební akci: „Školní hřiště“. Cena díla činí
1 699 914,34 Kč bez DPH.

4.2

Uzavření Smlouvy o dílo č. STAV/010/2019 mezi společností UNISTAD spol. s. r. o., Suchdol nad
Odrou a obcí Šenov u Nového Jičína na realizaci projektové dokumentace na stavební akci: „Oprava
úžlabí v obci Šenov u Nového Jičína“. Cena díla činí 272 148 Kč bez DPH.

4.6

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci stavební akce: „Oprava 5
místních komunikací – 2019, Šenov u Nového Jičína“, dle projektové dokumentace vypracované firmou
Projekční a inženýrská činnost Groman a spol. s.r.o., Studénka. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
činí 1 419 000 Kč bez DPH. Navrhují se následující hodnotící kritéria, v souladu s Metodickým
pokynem rady obce k zadávání veřejných zakázek:
 cena bez DPH, váha 100%.

5.2

Ukončení Smlouvy o nájmu dopravního značení „Reservé Ja-selská“, která byla uzavřena mezi obcí
Šenov u Nového Jičína a paní Š. F., která v loňském roce zemřela.

6.1

Přidělení bytu č. 3 o velikosti 3+1 na adrese Malostranská 564 v Šenově u Nového Jičína manželům
Urbancovým.

6.2

Přidělení bytu 2+1 na ulici Družstevní v Šenově u Nového Jičína Kateřině Šafaříkové.
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6.3

Uzavření Darovací smlouvy ve výši 3 000 Kč mezi obcí Šenov u Nového Jičína a Asociací rodičů
a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s., KLUB KAMARÁD, Nový Jičín. Dar bude využit na
provoz zařízení v roce 2019.

6.4

Uzavření Darovací smlouvy ve výši 3 000 Kč mezi obcí Šenov u Nového Jičína a Fondem pro opuštěné
a handicapované děti, Mořkov. Předmětem smlouvy je poskytnutí finančního daru na rok 2019, který
bude použit na podporu 11. setkání opuštěných a handicapovaných dětí Moravskoslezského,
Olomouckého kraje a Zlínského kraje.

6.5

Uzavření Příkazní smlouvy mezi obcí Šenov u Nového Jičína a firmou jk grant s.r.o., se sídlem Opava.
Předmětem smlouvy je činnost v rámci projektu: „Pořízení nákladního elektromobilu, obec Šenov
u Nového Jičína“.

II.

Rada obce
byla seznámena:

2.

Se zprávou o plnění usnesení jednání rady obce č. 8 ze dne 21. 2. 2019.

4.4

S pořízením energetických štítků PENB na budovy ve vlastnictví obce Šenov u Nového Jičína, jehož
pořízení nařizuje stavební zákon.

4.5

Se záměrem umytí a ošetření fasády proti mechu zadní zdi Základní školy Šenov u Nového Jičína. Zeď
je ušpiněná a pokrytá zeleným povlakem mechu. Při poptávkovém řízení jsme obdrželi tři cenové
nabídky v rozmezí 61 950 – 39 204 Kč bez DPH. Případné čištění plánujeme na konec letních prázdnin
po ukončení výstavby sportovního hřiště za školou.

III.

Rada obce
určuje:
Zapisovatelku Petru Majkusovou.

IV.

Rada obce
projednala:

6.3

Žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. KLUB KAMARÁD, Nový Jičín
o poskytnutí finančního daru na rok 2019.

6.4

Žádost o poskytnutí finančního daru Fondu pro opuštěné a handicapované děti se sídlem Mořkov, na
podporu 11. setkání opuštěných a handicapovaných dětí Moravskoslezského, Olomouckého kraje
a Zlínského kraje.
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V.

Rada obce
odkládá:

5.1

Ukončení Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání ze dne 3. 11. 2015 včetně Dodatku č. 1 ze
dne 12. 1. 2016 a Dodatku č. 2 ze dne 11. 1. 2017 na ul. Dukelská 212 pro společnost FastBee Catering
s. r. o., Bartošovice, zastoupenou panem Richardem Halmazňou, jednatelem dohodou ke dni 31. 3.
2019.

VI.

Rada obce
neschvaluje:

4.3

Umístění kamery a vysílání online přenosu ze sportoviště za kostelem v obci Šenov u Nového Jičína
a s tím souvisejících nákladů na provozování.

V Šenově u Nového Jičína dne 7. 3. 2019.

Pozn. Dokument je upraven z důvodu ochrany osobních údajů.

_________________
Ing. Jaromír Kadlec
starosta

_________________
JUDr. Karel Třetina
místostarosta
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