Obec Šenov u Nového Jičína
VÝPIS

Z U S N E S E N Í

z 27. jednání Rady obce Šenov u Nového Jičína
konaného dne 16. 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.

Doplněný program 27. jednání rady obce o body:

4.4

Návrh dodatku č. 2 k ,,Dohodě o činnosti umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla č.
2735/D/NJ/2019‘‘.
Dodatek č. 17 ke Smlouvě o odvádění a čištění odpadních vod č. 3/2003.
Žádost o zrušení nájemní smlouvy obce s provozovatelem ,,hospůdky“.

5.3
6.5
4.1

Uzavření dohody o směnečném právu č. STAV/042/2019 mezi společností Unistad spol. s r.o., Suchdol
nad Odrou, jako povinným, Ing. Karlem Pšenicou, Nový Jičín, jako avalistou a obcí Šenov u Nového
Jičína jako majitelem směnky. Pověřuje starostu podpisem. Hodnota směnky se stanovuje na 71 076 Kč.

4.2

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. STAV/028/2019 mezi společností VYKI TOOLS GROUP
s.r.o., Nový Jičín a obcí Šenov u Nového Jičína na realizaci stavební akce: „Stavební úpravy hřbitova,
márnice – II.“ Předmětem dodatku je změna ceny díla a termín dokončení díla. Původní cena dle smlouvy
o dílo činila 970 000 Kč bez DPH, po započtení víceprací ve výši 186 888,47 Kč bez DPH
a méně prací ve výši 109 865,53 Kč bez DPH je celková cena vyšší o 77 022,94 Kč bez DPH. Nová cena
tak činí 1 047 022,94 Kč bez DPH. Původní termín dokončení díla dle smlouvy byl 70 dní od předání
staveniště, to znamenalo ukončení díla k 31. 12. 2019. Z důvodů technologických změn na statickém
zpevnění budovy, sanací základů pod oplocením a opravy střešní krytiny došlo k prodloužení prací na
rekonstrukci márnice. Z důvodů těchto změn a mrazivého počasí se stavba pozastavuje. Zbylé práce:
venkovní, vnitřní omítky a terénní úpravy, budou dokončeny do 30. 4. 2020. Rada obce pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy.

4.3

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. STAV/018/2019 mezi společností Atelier POD VĚŽÍ s.r.o.,
Frýdek Místek a obcí Šenov u Nového Jičína na realizaci projektové dokumentace: „Bytový dům na ul.
Severní.“ Předmětem dodatku je změna bodu č. 6, doba a místo plnění, odst. 6.1.2. písmene A. Původní
termín předání architektonické studie je 60 dní od nabytí účinnosti smlouvy.
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Z důvodů značných dotazů z řad obyvatelstva obce Šenov u Nového Jičína a podání protestů proti
výstavbě nového bytového domu na ul. Severní zatím nemohla být studie odsouhlasena. Nově bude bod
6.1.2. písmene A znít takto: Termín předání bude do 10 pracovních dnů od písemného potvrzení
odsouhlasené varianty architektonické studie objednatelem. Zbylé stupně PD a jejich termíny odevzdání
se nemění.
4.4

Uzavření dodatku č. 2 k „Dohodě o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla č.
2735/D/NJ/2019“ mezi společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., Ostrava a obcí
Šenov u Nového Jičína a pověřuje starostu podpisem. Původní dohoda se týkala výstavby chodníkového
tělesa na ul. Malostranská v I. etapě, dodatek č. 2 rozšiřuje tuto dohodu na etapu č. II.

5.1

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB-služebnosti a dohodu o umístění stavby č. IE-12-8007345/VB2
stavba „Nový Jičín, DPCZ, opuštění NJ_9409, NNK“ na parcele 804 v k. ú. Šenov u N. J. Umístění
zemního kabelového vedení NN v rozsahu 145 m2 za cenu 26 318 Kč včetně DPH mezi obcí Šenov u N.
J. a společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV, kterou na základě plné moci zastupuje Ing. Luděk Hajda.
RO pověřuje starostu podpisem smlouvy.

5.2

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB - služebnosti a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-8017505/VB2 stavba „Nový Jičín, p. č. 337/19, VNK, DTS, NNK“ na parcele č. 804, 797/1
v k. ú. Šenov u Nového Jičína. Jedná se o umístění kabelového vedení VN 22 kV, trubka HDPE
s optickou infrastrukturou, zemní kabelové vedení NN v rozsahu 333 m2 v k. ú. Šenov u Nového Jičína za
cenu 60 440 Kč včetně DPH mezi obcí Šenov u N. J. a společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV, kterou
na základě plné moci zastupuje Ing. Luděk Hajda. RO pověřuje starostu podpisem smlouvy.

6.1

Uzavření smlouvy na dodávku elektrické energie mezi obcí Šenov u Nového Jičína a MND a.s. a to od
1. 7. 2020 do 31. 12. 2022 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

6.2

Finanční dary pro členy výboru Klubu seniorů v Šenově u Nového Jičína.

6.4

Rozpočtové opatření č. 10. Příjmy se snižují o 503 000 Kč, výdaje se navyšují o 39 000 Kč, financování
se snižuje o 464 000 Kč.

II.

Rada obce
neschvaluje:

6.5

Žádost na zrušení nájemní smlouvy s provozovatelem ,,hospůdky‘‘ podanou manželi Bajerovými.

III. Rada obce
byla seznámena:
5.3

Se zvýšením ceny za odvádění odpadních vod na částku 18,10 Kč/m3. RO pověřuje starostu podpisem
dodatku č. 17 o smlouvě o odvádění a čištění odpadních vod č. 3/2003.
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6.3

S rozpočtovým opatřením správce rozpočtu č. 180004 – č. 180007.

IV. Rada obce
projednala:
7.1

Vyúčtování veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 2/2019 – příspěvková organizace Domov
Duha.

7.2

Vyúčtování dotace za rok 2019 – Pečovatelská služba OASA Nový Jičín, o.p.s.

7.3

Vyúčtování finanční daru – Děcko, o.p.s.

V.

Rada obce
určuje:
Zapisovatelku Veroniku Vohralíkovou.

V Šenově u Nového Jičína dne18. 12. 2019.

Pozn. Dokument je upraven z důvodu ochrany osobních údajů.

_________________
Ing. Jaromír Kadlec
starosta

_________________
JUDr. Karel Třetina
místostarosta
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