Obec Šenov u Nového Jičína
VÝPIS

Z U S N E S E N Í

z 19. jednání Rady obce Šenov u Nového Jičína
konaného dne 12. srpna 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 19. jednání rady obce.

4.1

Uzavření Dodatku č, 1 k SOD č. STAV/009/2019 mezi společností Sport cité+ s. r. o., Bílovice a obcí
Šenov u Nového Jičína na realizaci stavební akce: „Školní hřiště“ a pověřuje starostu podpisem.
Předmětem Dodatku je změna předmětu, ceny díla a termínu. Vícepráce vznikly na základě dodatečných
požadavků na úpravy stávajících kanalizačních šachet, upřesnění povrchů ozelenění, upřesnění v povrchu
u soklové části tělocvičny a školy, dále dodatečným požadavkem obce na násyp pod doskočiště
a dopadiště pro vrh koulí, realizace okapového chodníku u tělocvičny, požadavek na nopovou fólii,
bourání betonového základu a odstranění pařezu při stavbě oplocení v celkové výši 111.140,98 Kč bez
DPH. Méněpráce vznikly zrušením požadavku na geotextilii, náhradou podkladní vrstvy kameniva
recyklátem, snížením výměry pokládky zámkové dlažby, nerealizovanými pracemi na přípojkách
inženýrských sítí a omezením rozsahu zkoušek únosnosti v celkové výši 64.414,50 Kč bez DPH. Termín
zhotovení se z těchto důvodů posouvá ze 17. 8. 2019 na 19. 8. 2019. Původní cena díla byla 1.699.814,37
Kč bez DPH. Po započtení víceprací ve výši 111.140,98 Kč bez DPH a méněprací ve výši 64.414,50 Kč
bez DPH nově cena díla činí 1.746.540,85 Kč bez DPH.

II.

Rada obce
byla seznámena:

2.

Se zprávou o plnění usnesení rady obce č. 18 ze dne 29. 7. 2019.
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III.

Rada obce
určuje:
Zapisovatelku Petru Majkusovou.

V Šenově u Nového Jičína dne 14. 8. 2019

Pozn. Dokument je upraven z důvodu ochrany osobních údajů.

_________________
Ing. Jaromír Kadlec
starosta

_________________
JUDr. Karel Třetina
místostarosta
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