Obec Šenov u Nového Jičína
VÝPIS

Z U S N E S E N Í

z 16. jednání Rady obce Šenov u Nového Jičína
konaného dne 24. června 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 16. jednání rady obce o bod:
6.5
Návrh na zahájení zadávacího řízení VZ na realizaci stavební akce – „Veřejné osvětlení na ul.
U Náhonu, Šenov u Nového Jičína“

4.2

Uzavření Darovací smlouvy ve výši 10 000 Kč mezi obcí Šenov u Nového Jičína a Lukášem Váhalou,
Šenov u Nového Jičína. Dar bude využit přípravě na soutěže v kulturistice v roce 2019.

5.1

Umístění lavičky u autobusové zastávky na ulici Suvorovova v Šenově u Nového Jičína.

5.2

Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB -služebnosti a Smlouvu o právu provést stavbu na
pozemku p. č. 688/8 v k. ú. Šenov u Nového Jičína mezi obcí Šenov u Nového Jičína a panem Miroslavem
Drdou, Šenov u Nového Jičína.

5.3

Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohodu o umístění stavby IV-12-8017118/1, Šenov
u NJ, p. č. 1341/1, zahr. osada, NNk mezi obcí Šenov u Nového Jičína a společností ČEZ Distribuce a.s.,
Děčín IV-Podmokly za cenu 5 250 Kč.

5.4

Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohodu o umístění stavby č. IZ-12-8001631/VB/1,
Šenov u Nového Jičína, 190/1, obec Šenov, VNV mezi obcí Šenov u Nového Jičína a společností ČEZ
Distribuce a.s., Děčín IV-Podmokly za cenu 1 000 Kč.

6.1

Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. STAV/012/2019 mezi dodavatelem Ing. Miroslavem
Havláskem, Sedliště a obcí Šenov u Nového Jičína na vypracování projektové dokumentace na stavební
akci: „Výstavba bytů U Náhonu, v k. ú. Šenov u Nového Jičína“. Předmětem dodatku je změna termínu
předání díla:
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změna termínu předání díla v článku 6. Doba a místo plnění, odst. č. 2b. Kde měla být odevzdaná
PD pro územní řízení do 60 dnů od schválení studie. PD není možné z důvodů probíhajících úprav
územního plánu dokončit a podat na stavební úřad. Ostatní body 2c – f není tedy také možno
započít do doby splnění bodu 2b. Nový termín na odevzdání dokumentace dle bodu 2b započne
od písemné výzvy po schválení Návrhu nového územního plánu a následující body 2c – f poté
začnou běžet již dle smlouvy.

6.2

Uzavření Smlouvy o dílo č. STAV/019/2019 mezi dodavatelem Antonínem Pustějovským, Libhošť a obcí
Šenov u Nového Jičína na stavební akci: „Oprava chodníku na ulici Jeremenkova “. Předpokládaná cena
díla činí 104 677 s DPH.

6.3

Uzavření Smlouvy o dílo č. STAV/020/2019 mezi dodavatelem Ing. Dušanem Glogarem, Bernartice nad
Odrou a obcí Šenov u Nového Jičína na stavební akci: „PD na novostavbu chodníkového tělesa od ul.
U Zastávky až k autobusové zastávce u VOP “. Předpokládaná cena: 84 000 s DPH.

6.4

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci stavební akce: „Odstavná plocha
na parc. č. 385, Šenov u Nového Jičína“, dle projektové dokumentace vypracované Martinem Lapčíkem,
Rybí. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 961 603,55 Kč bez DPH. Navrhují se následující
hodnotící kritéria, v souladu s Metodickým pokynem rady obce k zadávání veřejných zakázek:
 cena bez DPH, váha 100 %

6.5

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci stavební akce „Veřejné osvětlení
na ul. U Náhonu, Šenov u Nového Jičína“ dle projektové dokumentace vypracované Ing. Vladimírou
Martiníkovou, Budovatelská 516, 742 13 Studénka, IČ: 70314951. Předpokládaná hodnota veřejné
zakázky činí 452 911,10 Kč bez DPH. Navrhují se následující hodnotící kritéria, v souladu s Metodickým
pokynem rady obce k zadávání veřejných zakázek:
 cena bez DPH, váha 100 %

II.

Rada obce
byla seznámena:

2.

Se zprávou o plnění usnesení rady obce č. 15 ze dne 10. 6. 2019.

III.

Rada obce
určuje:
Zapisovatelku Petru Majkusovou.
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IV.

Rada obce
projednala:

4.1

Žádost města Bílovec o poskytnutí finančního příspěvku na služby sociální péče, kterou využívá občanka
Šenova u Nového Jičína a postupuje k projednání v ZO.

4.2

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

4.3

Nabídku Hitrádia Orion, s tím stanoviskem, že nabídku nevyužije.

4.4

Nejvýhodnější nabídku na veřejnou zakázku: „Pořízení nákladního elektromobilu, obec Šenov u Nového
Jičína“, firmou ECO FUTURE s. r. o., Boskovice a postupuje ke schválení v ZO.

5.1

Žádost o umístění lavičky na ulici Suvorovova v Šenově u Nového Jičína.

V Šenově u Nového Jičína dne 28. 6. 2019

Pozn. Dokument je upraven z důvodu ochrany osobních údajů.

_________________
Ing. Jaromír Kadlec
starosta

_________________
JUDr. Karel Třetina
místostarosta
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