Obec Šenov u Nového Jičína
VÝPIS

Z U S N E S E N Í

z 26. jednání Rady obce Šenov u Nového Jičína
konaného dne 2. prosince 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.

Program 25. jednání rady obce.

4.1

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 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. Předmětem dodatku je změna v odstavci č. 3. Cena díla
a platební podmínky. Záruční pozastávka 5% z ceny díla ve výši 27 583,80 Kč bez DPH bude nahrazena
směnkou ve stejné hodnotě.

4.2

Uzavření dohody o směnečném právu č. STAV/040/2019 mezi firmou Zdeněk Houška, Bartošovice,
jako povinným, Janem Sattkem, Bartošovice, jako avalistou a obcí Šenov u Nového Jičína jako
majitelem směnky a pověřuje starostu podpisem. Hodnota směnky se stanovuje na 27 583,80 Kč.

4.3

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. STAV/013/2019 mezi firmou Ing. Kamil Turek, Třinec a obcí Šenov
u Nového Jičína na stavební akci „Lávka přes řeku Jičínku“ a pověřuje starostu podpisem. Předmětem
dodatku je změna v odstavci č. 12, bankovní záruka. Bankovní záruka 5% z ceny díla bez DPH ve výši
62 257,90 Kč bude nahrazena směnkou ve stejné hodnotě.

4.4

Uzavření dohody o směnečném právu č. STAV/039/2019 mezi firmou Ing. Kamil Turek, Třinec, jako
povinným, Martou Turkovou, Třinec jako avalistou a obcí Šenov u Nového Jičína jako majitelem
směnky a pověřuje starostu podpisem. Hodnota směnky se stanovuje na 62 257,90 Kč.

4.5

Uzavření dohody o finančním vypořádání nákladů na realizaci stavby „Přechod pro chodce na ul.
Suvorovova“ mezi městem Nový Jičín a obcí Šenov u Nového Jičína a pověřuje starostu podpisem.
Spoluúčast obce Šenov u Nového Jičína dle rozpočtu vysoutěženém městem Nový Jičín byla 106 642,63
Kč bez DPH. Navýšení ceny v hodnotě 17 800 Kč bez DPH je z důvodu nezahrnutého elektrorozvaděče
k osvětlení přechodu v původním rozpočtu. Nově výše podílu obce na stavbě činí 124 442,63 Kč bez
DPH.
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4.6

Dodatek č. č. 2 ke smlouvě o dílo č. STAV/023/2019 mezi společnosti Unistad spol. s r.o., Suchdol nad
Odrou a obcí Šenov u Nového Jičína na stavební akci „Novostavba chodníku na ul. Malostranská – I.
etapa – Šenov u Nového Jičína“ a pověřuje starostu podpisem. Předmětem dodatku je změna v ceně díla
a odpovědnosti za vady. Zhotovitelem je poskytnuta sleva z ceny díla ve výši 160 000 Kč bez DPH, jsou
vyčísleny méně práce ve výši 113 394,83 Kč bez DPH a ze zodpovědnosti za vady je vyjmuto
vodorovné trubní vedení kanalizace.

4.7

Návrh darovací smlouvy mezi společností ZAPA beton a. s., Praha 4, jako dárcem a obcí Šenov
u Nového Jičína jako obdarovaným na částku 50 000 Kč určených na podporu školství a kultury v obci
a pověřuje starostu podpisem.

5.1

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB- služebnosti a právo provést stavbu „Šenov u NJ, obec Šenov,
ul. Severní, VNV, VNK“ mezi obcí Šenov u NJ a společností ČEZ Distribuce a.s. Děčín, Děčín IVPodmokly, kterou na základě plné moci zastupuje Ing. Jiří Horák, projekční kancelář, Nový Jičín. RO
pověřuje starostu podpisem smlouvy.

5.2

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB-služebnosti a právo provést stavbu „IV-12-8018029/3, Šenov
u NJ, p. č. 1428/5 a 8, NNK“ za cenu 1271 Kč včetně DPH přes obecní pozemek p. č. 1421 v k. ú.
Šenov u Nového Jičína mezi obcí Šenov u NJ a společností ČEZ Distribuce a.s. Děčín, Děčín IVPodmokly, kterou na základě plné moci zastupuje Ing. Martin Barteček, Praha 2 – Vinohrady. RO
pověřuje starostu podpisem smlouvy.

5.3

Dodatek Smlouvy o prodeji sběrných nádob mezi obcí Šenov u Nového Jičína a společností ASOMPO,
a. s., se sídlem Životice u Nového Jičína. RO pověřuje starostu podpisem smlouvy.

5.4

Dodatek č. 1 Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi obcí Šenov u Nového Jičína a panem
Liborem Cibulcem, Šenov u Nového Jičína, kde se zvyšuje částka za pronájem o 9 000 Kč, tj. na částku
60 000 Kč ročně. Ostatní ujednání smlouvy o nájmu nebytových prostor zůstávají beze změn. RO
pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 1.

5.5

Dodatek č. 1 Smlouvy o nájmu pozemku uzavřené mezi obcí Šenov u Nového Jičína a panem Liborem
Cibulcem, Šenov u Nového Jičína, kde se zvyšuje částka za pronájem o 1 000 Kč, tj. na částku 7 000
Kč/ ročně. Ostatní ujednání smlouvy o nájmu pozemku zůstávají beze změn. RO pověřuje starostu
podpisem Dodatku č. 1.

5.7

MPZ 11/2019 – Prodej pozemku parcela č. 143/2 zahrada o výměře 51 m2 ul. Dukelská v k. ú. Šenov
u Nového Jičína.

6.1

Návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci ,,Pořízení
nákladního elektromobilu, obce Šenov u Nového Jičína’’ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

6.4

Rozpočet na rok 2020 a střednědobý rozpočtový výhled na rok 2021 - 2022 Základní škole a Mateřské
škole Šenov u Nového Jičína, příspěvkové organizaci a postupuje na vědomí zastupitelstvu obce
schválený rozpočet na rok 2020 ZŠ a MŠ, s návrhem na neinvestiční příspěvek ve výši 2 300 000 Kč.
Tento neinvestiční příspěvek je navržen jako závazný ukazatel ke schválení do rozpočtu obce na rok
2020.
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6.5

Rozpočet na rok 2020 a střednědobý rozpočtový výhled na rok 2021-2022 Technických službám Šenov
u Nového Jičína, příspěvkové organizaci a postupuje na vědomí zastupitelstvu obce schválený rozpočet
na rok 2020 TS, s návrhem na neinvestiční příspěvek ve výši 6 847 000 Kč a investiční příspěvek ve
výši 41 000 Kč. Tento investiční neinvestiční příspěvek je navržen jako závazný ukazatel ke schválení
do rozpočtu obce na rok 2020.

6.6

Interní předpis pro poskytování indispozičního volna pro zaměstnance obecního úřadu. RO pověřuje
starostu podpisem Interního předpisu.

6.7

Finanční odměnu PaedDr. Janě Bělůnkové, ředitelce ZŠ a MŠ, Šenov u Nového Jičína.

6.8

Finanční odměnu Vítězslavu Hrachovcovi, vedoucímu Technických služeb Šenov u Nového Jičína.

II.

Rada obce
neschvaluje:

5.6

MPZ 10/2019 – Pronájem části cca 40 m2 pozemku parcela č. 671/3 ostat. pl., ostat. Komunikace
ul. E. Krásnohorské v k. ú. Šenov u Nového Jičína.

III.

Rada obce
byla seznámena:

6.2

Se stížností na rušení klidu a obtěžování hlukem na ulici Družstevní s tím, že posezení bude zřízeno na
obecním pozemku, vzdáleněji od obytných domů.

6.3

S návrhem rozpočtu obce Šenov u Nového Jičína na rok 2020 a postupuje tento návrh k projednání
zastupitelstvu obce.

IV.

Rada obce
projednala:

7.1

Vyhodnocení realizovaného projektu ,,Osobní asistence Novojičínsko‘‘ + Závěrečnou zprávu, Občanské
poradny Nový Jičín.

7.2

Oceňování bytů na ulici Družstevní – cenovou nabídku odhadce.

7.3

Žádost o zrušení nájemní smlouvy obce s provozovatelem ,,hospůdky‘‘ podanou manželi Bajerovými.
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V.

Rada obce
určuje:
Zapisovatelku Veroniku Vohralíkovou.

V Šenově u Nového Jičína dne 9. 12. 2019.

Pozn. Dokument je upraven z důvodu ochrany osobních údajů.

_________________
Ing. Jaromír Kadlec
starosta

_________________
JUDr. Karel Třetina
místostarosta
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