Obec Šenov u Nového Jičína
VÝPIS

Z U S N E S E N Í

z 20. jednání Rady obce Šenov u Nového Jičína
konaného dne 26. 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.

Doplněný program 20. jednání rady obce o body:
4.4
Návrh na upuštění od zahájení poptávkového řízení na realizaci stavební akce: „Rekonstrukce
povrchu na ul. Zapadlá, Šenov u Nového Jičína“
4.5
Návrh SOD č. STAV/032/2019 – PLYNSTAV, s. r. o. -„Rekonstrukce povrchu na ul. Zapadlá,
Šenov u Nového Jičína“
4.6
Návrh zadávacího řízení VZ na realizaci stavební akce - „Novostavba přechodů v obci Šenov
u Nového Jičína – ul. Dukelská“
4.7
Návrh Dodatku č. 1 k SOD č. STAV/031/2018 – Projekční a inženýrská činnost Groman a spol.
s. r. o. – „Sběrný dvůr“
4.8
Návrh Dodatku č. 1 k SOD STAV/019/2019 – Antonín Pustějovský – „Rekonstrukce chodníku na
ul. Jeremenkové v obci Šenov u Nového Jičína“
5.4
Návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB – služebnosti a Smlouva o právu provést stavbu

4.1

Uzavření Příkazní smlouvy č. STAV/025/2019 mezi Ing. Lubomírem Prokopem, se sídlem Oldřichovice
a obcí Šenov u Nového Jičína na vedení energetického managementu, koordinaci případných projektů
v oblasti energetického managementu a úspor energií, analýzy spotřeby energií a návrhů realizace
optimalizačních opatření a konzultace v oblasti čerpání dotací pro obecní budovy a pověřuje starostu
podpisem. Cena je stanovena hodinovou sazbou 300 Kč bez DPH.

4.2

Upuštění od zahájení poptávkového řízení na realizaci stavební akce: „Rekonstrukce povrchu na ul.
Zahradní, Šenov u Nového Jičína“.
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4.3

Smlouvu o dílo č. STAV/031/2019 mezi společností PLYNSTAV, s.r.o, Žilina a obcí Šenov u Nového
Jičína na realizaci stavební akce: „Rekonstrukce povrchu na ul. Zahradní, Šenov u Nového Jičína“
a pověřuje starostu podpisem. Cena díla činí 235.294,86 Kč bez DPH.

4.4

Upuštění od zahájení poptávkového řízení na realizaci stavební akce: „Rekonstrukce povrchu na ul.
Zapadlá, Šenov u Nového Jičína“.

4.5

Smlouvu o dílo č. STAV/032/2019 mezi společností PLYNSTAV, s. r.o., Žilina a obcí Šenov u Nového
Jičína na realizaci stavební akce: „Rekonstrukce povrchu na ul. Zapadlá, Šenov u Nového Jičína“
a pověřuje starostu podpisem. Cena díla činí 231.977,61 Kč bez DPH.

4.6

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci stavební akce: „Novostavba
přechodů pro chodce v obci Šenov u Nového Jičína – ul. Dukelská“, dle projektové dokumentace
vypracované Ing. Markem Milichem, Kopřivnice. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 305 000
Kč bez DPH. Navrhují se následující hodnotící kritéria, v souladu s Metodickým pokynem rady obce
k zadávání veřejných zakázek:
 cena bez DPH, váha 100%

4.7

Dodatek č. 1 k SOD č. STAV/031/2018 mezi dodavatelem Projekční a inženýrská činnost Groman a spol.
s. r. o., Studénka a obcí Šenov u Nového Jičína na vypracování projektové dokumentace na stavební akci:
„Sběrný dvůr“ a pověřuje starostu podpisem. Předmětem Dodatku je změna termínu předání díla
z původního termínu 26. 7. 2019 na 31. 12. 2020.

4.8

Uzavření Dodatku č. 1 k SOD č. STAV/019/2019 mezi společností Pustějovský Antonín, Libhošť a obcí
Šenov u Nového Jičína na realizaci stavební akce: „Rekonstrukce chodníku na ul. Jeremenkové v obci
Šenov u Nového Jičína“. Důvodem Dodatku je změna předmětu ceny díla. Původní cena dle smlouvy
o dílo činila 104 677 Kč s DPH, po započtení víceprací ve výši 49 053 Kč s DPH je celková cena 153 730
Kč s DPH.

5.1

Smlouvu o zřízení VB-služebnosti č. IV-12-8015096 Šenov u N. J. P. 1419/10, Svaz zahrádkářů, NNK
mezi obcí Šenov u Nového Jičína a společnosti ARPEX MORAVA s.r.o., Ostrava, která zastupuje na
základě plné moci společnost ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV – Podmokly za cenu 6 776 Kč včetně DPH
a úhradu znalečného ve výši 2 950 Kč. RO pověřuje starostu podpisem smlouvy.

5.2

Smlouvu o užití Databáze geografických jmen ČR, datových sad INSPIRE a Ortofoto ČR za cenu 1 980
Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

5.3

Smlouvu o odvádění odpadních vod mezi obcí Šenov u Nového Jičína a občany, kteří jsou napojeni na
obecní kanalizaci a Souhlas s předáváním údajů o množství dodané vody. RO pověřuje starostu podpisem
smluv.

5.4

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB - služebnosti a Smlouvu o právu provést stavbu vodovodní
přípojky přes obecní pozemek parcela č. 522, která bude uzavřená mezi obcí Šenov u Nového Jičína
a paní Simonou Harákovou, Šenov u Nového Jičína a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

6.1

Přeúčtování příspěvku na provoz ve výši 65 000 Kč na investiční příspěvek a poskytnutí doplatku
investičního příspěvku ve výši 58 Kč v rámci projektu: „Snížení emisní zátěže v obci“ pro Technické
služby, příspěvkovou organizaci, Šenov u Nového Jičína.
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6.3

Rozpočtové opatření č. 6, navýšení v příjmové části o 13 000 Kč, výdaje se navyšují o 280 058 Kč,
financování se navyšuje o 267 058 Kč.

II.

Rada obce
byla seznámena:

2.

Se zprávou o plnění usnesení rady obce č. 19 ze dne 12. 8. 2019.

6.2

S rozpočtovým opatřením správce rozpočtu č. 180002 – č. 180003.

III.

Rada obce
určuje:
Zapisovatelku Petru Majkusovou.

V Šenově u Nového Jičína dne 30. 8. 2019

Pozn. Dokument je upraven z důvodu ochrany osobních údajů.

_________________
Ing. Jaromír Kadlec
starosta

_________________
JUDr. Karel Třetina
místostarosta
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