Obec Šenov u Nového Jičína
VÝPIS

Z U S N E S E N Í

z 14. jednání Rady obce Šenov u Nového Jičína
konaného dne 27. května 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 14. jednání rady obce o bod:
4.6
Návrh Smlouvy o nájmu pozemku č. STAV/016/2019 – SŽDC. s. o. – „Rekonstrukce chodníku
U Náhonu, Šenov u Nového Jičína“
5.4
Zřízení měřických značek – Pozemkové úpravy

4.1

Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. STAV/006/2019 mezi dodavatelem Ing. Dušan
Glogar - Uniprojekt, Bernartice nad Odrou a obcí Šenov u Nového Jičína na vypracování projektové
dokumentace na stavební akci: „Stavební úpravy objektu č. par. 1638/81, v k. ú. Šenov u Nového Jičína“
a pověřuje starostu podpisem. Předmětem dodatku je změna termínu předání díla.

4.3

Uzavření Smlouvy o dílo č. STAV/015/2019 mezi dodavatelem Tesařství Boris Černoch, Životice
u Nového Jičína a obcí Šenov u Nového Jičína na stavební akci: „Přístřešek nad posezením na
multifunkčním hřišti“ a pověřuje starostu podpisem. Cena díla činí 124 025 Kč vč. DPH.

4.4

Uzavření Dodatku č. 1 k smlouvě o dílo č. STAV/011/2019 mezi společností SWIETELSKY stavební
s.r.o., Šenov u Nového Jičína a obcí Šenov u Nového Jičína na realizaci stavební akce: „Oprava 5 místních
komunikací, Šenov u Nového Jičína“ a pověřuje starostu podpisem. Předmětem dodatku je změna ceny
díla. Původní cena dle smlouvy o dílo činila 1 332 204,99 Kč bez DPH, po započtení víceprací ve výši
147 787,12 Kč bez DPH a méněprací ve výši 148 691,76 Kč bez DPH je celková cena nižší o 904,64 Kč
bez DPH a činí 1 331 300,35 Kč bez DPH.

4.6

Uzavření Smlouvy o nájmu pozemku č. STAV/016/2019 mezi organizací Správa železniční dopravní
cesty, státní organizace, se sídlem Praha 14 a obcí Šenov u Nového Jičína při realizaci stavební akce
„Rekonstrukce chodníku U Náhonu, Šenov u Nového Jičína“ a pověřuje starostu podpisem. Měsíční výše
nájmu činí 10 168,40 Kč bez DPH za rok.
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5.2 b) Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Smlouvu o právu provést stavbu
č. IZ-12-8000872 přes obecní pozemky p. č. 801/3, 1850/1, 1861/2, 1914/72 v k. ú. Šenov u Nového
Jičína pro společnost ČEZ Distribuce a.s., Děčín IV-Podmokly, v částce 40 000 Kč + DPH. RO pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
5.3 b) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění stavby
č. IV-12-8015797/VB02 přes obecní pozemky p. č. 1845/43, 1866/38, 1866/42, 1866/49, 1914/72, 1810/7,
1810/53 v k. ú. Šenov u Nového Jičína pro společnost ČEZ Distribuce a.s., Děčín IV-Podmokly, v částce
64 500 Kč + DPH. RO pověřuje starostu podpisem smlouvy.
5.4

Umístění bodového pole na obecním pozemku parcela č. 1775/7 orná půda v k. ú. Šenov u Nového Jičína
v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Šenov u Nového Jičína.

6.1

Účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2018 příspěvkové organizace obce Technické služby Šenov u Nového
Jičína v souladu s § 4 odst. 8 písm. w) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a s § 102 odst. 2 písm.
q) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2018 příspěvkové organizace Technické služby
Šenov u Nového Jičína, ve výši 19 008,88 Kč takto: částku 13 008,88 Kč převést do rezervního fondu
a částku ve výši 6 000 Kč převést do fondu odměn.

6.2

Účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2018 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Šenov
u Nového Jičína v souladu s § 4 odst. 8 písm. w) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a § 102 odst. 2 písm.
q) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Výsledek hospodaření za rok 2018 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Šenov
u Nového Jičína, ve výši -10 899,23 Kč, s tím, že ztráta bude pokryta rezervním fondem příspěvkové
organizace.

6.5

Poskytnutí investičního příspěvku ve výši 109 800 Kč a navýšení neinvestičního příspěvku ve výši 65 000
Kč na nákup 1 ks zametacího kartáče a 1 ks komunálního vysavače v rámci projektu: „Snížení emisní
zátěže v obci“ pro Technické služby, příspěvkovou organizaci, Šenov u Nového Jičína.

6.6

Rozpočtové opatření č. 4, navýšení v příjmové části o 10 000 Kč, výdaje se navyšují o 184 800 Kč,
financování se navyšuje o 174 800 Kč.

6.7

Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 5 000 Kč mezi městem Nový Jičín a obcí
Šenov u Nového Jičína. Účelem dotace je spolufinancování základní sítě sociálních služeb se zaměřením
na služby poradenské a preventivní města Nový Jičín z důvodu využívání těchto služeb občany obce.

6.8

Uzavření Darovací smlouvy ve výši 10 000 Kč mezi Jaromírem Bělunkem, Šenov u Nového Jičína a obcí
Šenov u Nového Jičína. Dar bude využit k přípravě na světové soutěže v Armwrestlingu.

6.9

Uzavření Darovací smlouvy ve výši 3 000 Kč mezi Linkou bezpečí, z. s., Praha 8 a obcí Šenov u Nového
Jičína. Dar bude použit na provoz Linky bezpečí, z. s. v roce 2019.

6.11

Přidělení bytu v DsCHB, Šenov u Nového Jičína, paní Miroslavě Gálikové.
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II.

Rada obce
byla seznámena:

2.

Se zprávou o plnění usnesení rady obce č. 13 ze dne 6. 5. 2019.

4.2

Se záměrem vymalovat prostory klubu, vstupní chodby a kuchyňky v době od 31. 5. 2019 do 7. 6. 2019.
Cena za kompletní vymalování je 48 900 Kč bez DPH.

4.5

S návrhem na rozšíření parkovacích ploch na ul. Na Vyhlídce a odkládá do rady obce č. 15.

6.3

S účetní závěrkou sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018 obce Šenov u Nového Jičína v souladu
s § 4 odst. 8 písm. w) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů a postupuje k projednání ZO.

6.4

S celoročním hospodařením obce Šenov u Nového Jičína a závěrečným účtem obce za rok 2018 včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 a postupuje k projednání v ZO.

7.1

Se zprávou České školní inspekce.

III.

Rada obce
určuje:
Zapisovatelku Petru Majkusovou.

IV.

Rada obce
projednala:

6.7

Žádost města Nový Jičín o poskytnutí dotace z rozpočtu obce. Účelem dotace je spolufinancování
základní sítě sociálních služeb se zaměřením na služby poradenské a preventivní města Nový Jičín
z důvodu využívání těchto služeb občany obce.

6.8

Žádost Jaromíra Bělunka o poskytnutí finančního daru. Dar bude využit k přípravě na světové soutěže
v Armwrestlingu.

6.9

Žádost Linky bezpečí, z. s. o poskytnutí finančního daru v roce 2019 na provoz spolku.

6.10

Žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. klub „RADOST“, Prostějov
o poskytnutí finančního daru a žádosti nevyhovuje.
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V.

Rada obce
odkládá:

5.1

Zpracování projektu na umístění zrcadel na ul. Malostranská a následným umístěním zrcadel dle
požadavků Policie ČR, Dopravního inspektorátu a Odboru dopravy MěÚ Nový Jičín.

VI.

Rada obce
revokuje:

5.2 a) Usnesení 5.1 z 11. jednání RO dne 8. 4. 2019.
5.3 a) Usnesení 5.2 z 11. jednání RO dne 8. 4. 2019.

VII.

Rada obce
neschvaluje:

6.12

Žádost paní Jaroslavy Kudělkové o přidělení obecního bytu č. 2 o velikosti 1+1, Šenov u Nového Jičína.

V Šenově u Nového Jičína dne 31. 5. 2019

Pozn. Dokument je upraven z důvodu ochrany osobních údajů.

_________________
Ing. Jaromír Kadlec
starosta

_________________
JUDr. Karel Třetina
místostarosta
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