Obec Šenov u Nového Jičína
VÝPIS

Z U S N E S E N Í

z 28. jednání Rady obce Šenov u Nového Jičína
konaného dne 13. ledna 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 28. jednání rady obce o body:
4.5
Nákup sportovního zařízení
4.6
Informace o minigolfovém hřišti - MFH
6.2
Návrh Smlouvy o zabezpečení nákupu, zpracování a vedení knihovního fondu pořízeného
z prostředků obce
6.3
Zpráva o provedeném rozpočtovém opatření správcem rozpočtu
6.4
Žádost o stanovení odměny z finanční rezervy určené k posílení platů pedagogických pracovníků
a mzdových prostředků ze státního rozpočtu pro ředitelku ZŠ a MŠ, přísp. organizace Šenov
u N. J.
6.5
Rozpočtové opatření č. 1
7.5
Přehled čerpání finančních prostředků - knihovna

4.1

Zrušení 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.

4.2

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


cena bez DPH, váha 100 %.
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4.3

Zahájení řízení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci stavební akce: „Odstavná plocha na p. č. 385
v obci Šenov u Nového Jičína“, dle projektové dokumentace vypracované Martinem Lapčíkem, Rybí.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 769 283 Kč bez DPH. Navrhují se následující hodnotící
kritéria v souladu s Metodickým pokynem rady obce k zadávání veřejných zakázek:


4.4

cena bez DPH, váha 100 %.

Zahájení řízení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci stavební akce: „Oprava místní komunikace
v obci Šenov u Nového Jičína“, dle projektové dokumentace vypracované Ing. Dušanem Glogarem, Nový
Jičín. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1 803 878 Kč bez DPH. Navrhují se následující
hodnotící kritéria v souladu s Metodickým pokynem rady obce k zadávání veřejných zakázek:


cena bez DPH, váha 100 %.

4.5

Nákup sportovního zařízení v hodnotě 220 000 Kč vč. DPH.

6.1

Uzavření Darovací smlouvy ve výši 4 000 Kč mezi Kroužkem stolního tenisu při ZŠ Šenov u Nového
Jičína a obcí Šenov u Nového Jičína. Předmětem smlouvy je poskytnutí finančního daru na zajištění
organizace 5. ročníku turnaje ve stolním tenise dětí do 15 let.

6.2

Uzavření Smlouvy o zabezpečení nákupu, zpracování a vedení knihovního fondu pořízeného z prostředků
obce mezi obcí Šenov u Nového Jičína a Městským kulturním střediskem Nový Jičín.

6.4

Ředitelce ZŠ a MŠ, přísp. organizace Šenov u Nového Jičína PaedDr. Janě Bělůnkové z finanční rezervy
určené k posílení platů pedagogických pracovníků a mzdových prostředků ze státního rozpočtu částku
(viz příloha).

6.5

Rozpočtové opatření č. 1. Navýšení v příjmové části o 63 400 Kč, navýšení ve výdajové části o 220 000
Kč.

II.

Rada obce
byla seznámena:

2.

Se zprávou o plnění usnesení rady obce č. 27 ze dne 16. 12. 2019.

4.6

S možností výstavby minigolfu na MFH v Šenově u Nového Jičína.

5.1

S ukončením nájemní smlouvy na nebytové prostory s paní Miroslavou Matějčkovou, která ukončí nájem
k 31. 3. 2020.

6.3

S rozpočtovým opatřením správce rozpočtu č. 180008.

7.1

S žádostí „Rybářského spolku ŽIVÁ VODA“ o poskytnutí finančního daru na rok 2020 ve výši 40 000
Kč a postupuje k projednání v ZO.
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7.2

S vyúčtováním finančního daru za rok 2019, které zaslal Svaz tělesně postižených v ČR z. s. – místní
organizace, Nový Jičín.

7.3

S děkovným dopisem, který zaslala Linka bezpečí z. s.

7.4

S vyúčtováním finančního daru za rok 2019, které zaslala Škola života o. p. s., Nový Jičín.

7.5

S přehledem čerpání finančních prostředků na nákup knih z prostředků obce, které zaslalo Městské
kulturní středisko Nový Jičín.

III. Rada obce
určuje:
Zapisovatelku Petru Majkusovou.

IV. Rada obce
projednala:
6.1

Žádost vedoucího kroužku stolního tenisu o poskytnutí finančního daru.

V Šenově u Nového Jičína dne 17. 1. 2020.

Pozn. Dokument je upraven z důvodu ochrany osobních údajů.

_________________
Ing. Jaromír Kadlec
starosta

_________________
JUDr. Karel Třetina
místostarosta
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