Obec Šenov u Nového Jičína
VÝPIS

Z U S N E S E N Í

z 10. jednání Rady obce Šenov u Nového Jičína
konaného dne 25. 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 10. jednání rady obce o body:
6.7
Návrh na přidělení bytu č. 7 v DsCHB
6.8
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK – „Stavební úprava veřejného prostranství u školy“
6.9
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK – „V Šenově u N. J. jsou senioři hodně aktivní“
6.10 Žádost o finanční dar na rok 2019 a návrh Darovací smlouvy – Škola života o. p. s.

4.1

Uzavření Dodatku č. 3 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 – I. etapa a rekonstrukce místní komunikace na ulici Malostranská“ a pověřuje starostu
podpisem. Předmětem Dodatku je změna termínu předání díla, rozsahu a ceny díla.

4.2

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci stavební akce: „Novostavba
chodníkového tělesa – I. etapa na ul. Malostranská, Šenov u Nového Jičína“, dle projektové dokumentace
vypracované Ing. Markem Milichem, Kopřivnice. Očekávaný náklad stavby činí 1 500 000 Kč bez DPH.
Navrhují se následující hodnotící kritéria, v souladu s Metodickým pokynem rady obce k zadávání
veřejných zakázek:
 cena bez DPH, váha 100 %.

4.3

Prominutí poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství společnosti Autocentrum Lukáš s.r.o.,
Šenov u Nového Jičína za užívání 10 m² chodníkového tělesa na parc. č. 844/9 v k. ú. Šenov u Nového
Jičína.

4.4

Uzavření Smlouvy o dílo č. STAV/012/2019 mezi Ing. Kamilem Turkem, Třinec a obcí Šenov u Nového
Jičína na stavební akci: „Lávka přes řeku Jičínku (ul. Polní)“ a pověřuje starostu podpisem. Dle cenové
nabídky cena díla činí 509 807, 85 Kč bez DPH.
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4.5

Uzavření Smlouvy o dílo č. STAV/013/2019 mezi Ing. Miroslavem Havláskem, Sedliště a obcí Šenov
u Nového Jičína na projektovou dokumentaci: „Zpracování projektové dokumentace – Výstavba bytů
u Náhonu“ a pověřuje starostu podpisem. Dle cenové nabídky cena díla činí 479 000 Kč bez DPH.

4.6

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci projektové dokumentace na:
„Výstavba bytů na ul. Severní“. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 700 000 Kč bez DPH.
Navrhují se následující hodnotící kritéria, v souladu s Metodickým pokynem rady obce k zadávání
veřejných zakázek:
 cena bez DPH, váha 100 %.

5.1

Směrnici 1/2019 Zřízení věcného břemene-osobní služebnosti a náhrada za omezení vlastnického práva
obce Šenov u Nového Jičína.

5.2

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, dohodou ke dni 31. 3. 2019 a odkoupení
skříně a police za cenu 1500 Kč.

5.5

MPZ 4/2019 prodej části pozemku p. č. 563 ostat. plocha, ostat. komunikace cca 20 m2 v k. ú. Šenov
u Nového Jičína.

6.1

Uzavření Smlouvy mezi obcí Šenov u Nového Jičína a Weckem sanitární technikou s. r.o., |Ostrava –
Hulváky. Předmětem smlouvy je ekologická likvidace odpadu, vyčištění kabiny, dezinfekce a doplnění
toaletního papíru v pravidelném intervalu 1x za dva měsíce.

6.2

Uzavření Darovací smlouvy ve výši 5 000 Kč, mezi obcí Šenov u Nového Jičína a společností DĚCKO,
o. p. s., Nový Jičín a pověřuje starostu podpisem. Dar bude použit na dopravu dětí ze Šenova u Nového
Jičína, které navštěvují speciální ZŠ.

6.3

Uzavření Darovací smlouvy ve výši 15 000 Kč mezi obcí Šenov u Nového Jičína a Janem Turkem, Šenov
u Nového Jičína. Dar bude využit přípravě na světové soutěže v kulturistice v roce 2019.

6.4

Uzavření Veřejnoprávní smlouvy ve výši 40 000 Kč mezi obcí Šenov u Nového Jičína a Domovem
DUHA, příspěvkovou organizací, Nový Jičín a pověřuje starostu podpisem. Podpora bude využita v roce
2019 na částečnou úhradu provozních nákladů ve prospěch uživatelů obce Šenov u Nového Jičína.

6.6

Uzavření Servisní smlouvy mezi obcí Šenov u Nového Jičína a JD Rozhlasy s. r. o., Vigantice. Předmětem
Servisní smlouvy je ověření funkčnosti rozhlasu v obci Šenov u Nového Jičína.

6.7

Přidělení bytu v DsCHB, Šenov u Nového Jičína panu Lubomíru Matějíčkovi.

6.8

Přijetí investiční dotace z dotačního programu: „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského
kraje 2019“ na realizaci projektu: „Stavební úprava veřejného prostranství u školy“ ve výši 400 000 Kč.
RO schvaluje uzavření „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“ mezi
Moravskoslezským krajem, Ostrava a obcí Šenov u Nového Jičína z dotačního programu: „Podpora
obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019“ na realizaci projektu: „Stavební úprava
veřejného prostranství u školy“ ve výši 400 000 Kč.
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6.9

Přijetí neinvestiční dotace z dotačního programu: „Program na podporu zdravého stárnutí
v Moravskoslezském kraji na rok 2019“ na realizaci projektu: „“V Šenově u Nového Jičína jsou senioři
hodně aktivní“ ve výši 100 000 Kč.
RO schvaluje uzavření „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“ mezi
Moravskoslezským krajem, Ostrava a obcí Šenov u Nového Jičína z dotačního programu: „Program na
podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2019“ na realizaci projektu „V Šenově
u Nového Jičína jsou senioři hodně aktivní“ ve výši 100 000 Kč.

6.10

Uzavření Darovací smlouvy ve výši 3 000 Kč mezi obcí Šenov u Nového Jičína a Školou Života o. p. s.,
Nový Jičín. Předmětem smlouvy je poskytnutí finančního daru na rok 2019, který bude použit výhradně
pro činnost Denního stacionáře Škola Života Nový Jičín o. p. s.

II.

Rada obce
byla seznámena:

2.

Se zprávou o plnění usnesení jednání rady obce č. 9 ze dne 4. 3. 2019.

6.5

S obdržením investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 200 000 Kč na realizaci
projektu: „Snížení emisní zátěže v obci“ pro Technické služby Šenov u Nového Jičína, příspěvkovou
organizaci.

III.

Rada obce
určuje:
Zapisovatelku Petru Majkusovou.

IV.

Rada obce
projednala:

6.2

Žádost společnosti DĚCKO, o. p. s., Nový Jičín o poskytnutí finančního daru, který by použili na dopravu
dětí ze Šenova u Nového Jičína, které navštěvují speciální ZŠ.

4.3

Žádost o prominutí poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství společnosti Autocentrum Lukáš
s.r.o., Šenov u Nového Jičína za užívání 10 m² chodníkového tělesa na parc. č. 844/9 v k. ú. Šenov
u Nového Jičína.

6.3

Žádost Jana Turka, Šenov u Nového Jičína o poskytnutí finančního daru na rok 2019, který by využil
k přípravě na světové soutěže v kulturistice.

6.4

Žádost Domova DUHA, příspěvkové organizace, o poskytnutí finanční podpory na rok 2019.
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6.10

Žádost o poskytnutí finančního daru ŠKOLE ŽIVOTA o. p. s, Nový Jičín.

V.

Rada obce
odkládá:

5.4

MPZ 3/2019 prodej pozemku p. č. 1804/51 orná půda o výměře 35 m2 v k. ú. Šenov u Nového Jičína.

VI.

Rada obce
neschvaluje:

5.3

Žádost o odprodej části pozemku p. č. 1378 ul. Jaselská v k. ú. Šenov u Nového Jičína.

VII.

Rada obce
ukládá:

6.3

Janu Turkovi průběžně informovat obecní úřad o svých výsledcích. Jan Turek souhlasí se zveřejněním
výsledků v obecním časopise a s vystoupením v programu Šenovského škrpálu 2019.

V Šenově u Nového Jičína dne 29. března 2019.

Pozn. Dokument je upraven z důvodu ochrany osobních údajů.

_________________
Ing. Jaromír Kadlec
starosta

_________________
JUDr. Karel Třetina
místostarosta
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