Obec Šenov u Nového Jičína
VÝPIS

Z U S N E S E N Í

z 34. jednání Rady obce Šenov u Nového Jičína
konaného dne 23. března 2020 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 34. jednání rady obce o bod:
4.2
Návrh zahájení zadávacího řízení zjednodušené podlimitní veřejné zakázky: „Dodávka svozového
vozidla pro svoz komunálního odpadu“.

4.1

Uzavření smlouvy o dílo č STAV/007/2020 mezi společností WATSEW, s.r.o., Ostrava a obcí Šenov
u Nového Jičína na realizaci stavební akce: „Odstavná plocha na p. č. 385 Šenov u Nového Jičína“. Cena
658 183,64 Kč, DPH 138 218,56 Kč, celkem 796 402,20 Kč s DPH. Zhotovitel byl vybrán na základě
výběrového řízení č. 2/2020.

4.2

Zahájení zadávacího řízení zjednodušené podlimitní veřejné zakázky: „Dodávka svozového vozidla pro
svoz komunálního odpadu“. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 2 700 000 Kč bez DPH.
Hodnotící kritéria:
 nabídková cena: váha 60 %,
 termín dodání (v kalendářních dnech od nabytí účinnosti smlouvy): váha 40%.

5.1

Přijetí účelové dotace z dotačního programu „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském
kraji na rok 2020“ na realizaci projektu: „Opravdu aktivní senioři“ ve výši 70 000 Kč.
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 2020“ na realizaci projektu: „Opravdu aktivní senioři“ ve výši
70 000 Kč.

5.2

Rozpočtové opatření č. 3, příjmy se navyšují o 80 000 Kč, výdaje se navyšují o 460 000 Kč, financování
se navyšuje o 380 000 Kč.
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II.

Rada obce
byla seznámena:

2.

Se zprávou o plnění usnesení rady obce č. 33 ze dne 12. 3. 2020.

III. Rada obce
určuje:
Zapisovatelku Petru Majkusovou.

V Šenově u Nového Jičína dne 24. 3. 2020.

Pozn. Dokument je upraven z důvodu ochrany osobních údajů.

_________________
Ing. Jaromír Kadlec
starosta

_________________
JUDr. Karel Třetina
místostarosta
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