Obec Šenov u Nového Jičína
VÝPIS

Z U S N E S E N Í

z 29. jednání Rady obce Šenov u Nového Jičína
konaného dne 27. 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 29. jednání rady obce o body:
4.2
Návrh SOD č. STAV/002/2020 – PK SSZ Obrdlík
6.1
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB – Povodí Odry

4.1

Uzavření Smlouvy o dílo č. STAV/001/2020 mezi dodavatelem stavby firmou Hybaj s.r.o., Nový Jičín
a obcí Šenov u Nového Jičína na stavební akci: „Lanové hřiště v areálu ZŠ Šenov u Nového Jičína“ v k.ú.
Šenov u Nového Jičína. Cena díla dle smlouvy je 249 580 Kč bez DPH. Cena s DPH je 301 992 Kč.

4.2

Uzavření Smlouvy o dílo č. STAV/002/2020 mezi společností PK SSZ Obrdlík, Ing. Luděk Obrdlík, Brno
a obcí Šenov u Nového Jičína na realizaci projektové dokumentace ke stavební akci: „Zpomalovací
semafory na sil. I/57 u přechodu u lávky a u pošty, Šenov u Nového Jičína“ a pověřuje starostu podpisem.
Cena díla činí 136 700 Kč bez DPH. Dodavatel byl vybrán na základě poptávkového řízení.

5.2

Odpis nevymahatelných pohledávek v celkové výši 17 929 Kč dle přílohy č. 1.

5.3

Uzavření Darovací smlouvy ve výši 3 000 Kč mezi obcí Šenov u Nového Jičína a Českým svazem ochránců
přírody ZO Nový Jičín 70/02 – Záchranné stanice a Domu přírody Poodří, se sídlem Bartošovice a pověřuje
starostu podpisem. Předmětem smlouvy je podpora provozu záchranné stanice v roce 2020.

5.4

Uzavření Darovací smlouvy ve výši 10 000 Kč mezi Jaromírem Bělunkem, Šenov u Nového Jičína a obcí
Šenov u Nového Jičína. Dar bude využit na sportovní činnost v Armwrestlingu v roce 2020.

5.5

Uzavření Darovací smlouvy ve výši 10 000 Kč mezi obcí Šenov u Nového Jičína a Jakubem Klimparem,
Šenov u Nového Jičína. Dar bude využit přípravě na světové poháry v roce 2020.
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5.6

Uzavření Darovací smlouvy ve výši 10 000 Kč mezi obcí Šenov u Nového Jičína a Dětským domovem
a Školní jídelnou, příspěvkovou organizací, Nový Jičín. Dar bude využit na rekonstrukci keramické dílny
pro děti dětského domova.

5.7

Žádost Slezské diakonie o bezplatné zapůjčení klubu obecního úřadu dne 12. 3. 2020 za účelem uskutečnění
kurzu pro sociální pracovníky v sociálních službách na téma: „Sexualita osob s mentálním postižením“.

II.

Rada obce
byla seznámena:

2.

Se zprávou o plnění usnesení rady obce č. 28 ze dne 13. 1. 2020.

III. Rada obce
určuje:
Zapisovatelku Petru Majkusovou.

IV. Rada obce
projednala:
5.3

Žádost Českého svazu ochránců přírody ZO Nový Jičín 70/02 – Záchranné stanice a domu přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice na podporu provozu záchranné stanice v roce 2020.

5.4

Žádost Jaromíra Bělunka, Šenov u Nového Jičína, o poskytnutí finančního daru. Dar by byl využit na
sportovní činnost v Armwrestlingu v roce 2020.

5.5

Žádost Jakuba Klimpara, Šenov u Nového Jičína, o poskytnutí finančního daru na rok 2020, který by využil
k přípravě na světové poháry.

5.6

Žádost Dětského domova a Školní jídelny, příspěvkové organizace Nový Jičín o poskytnutí finančního
daru. Dar bude využit na rekonstrukci keramické dílny pro děti z dětského domova.

5.7

Žádost Slezské diakonie o bezplatné zapůjčení obecního klubu dne 12. 3. 2020 za účelem uskutečnění kurzu
pro sociální pracovníky v sociálních službách na téma: „Sexualita osob s mentálním postižením“.

6.1

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB mezi obcí Šenov u Nového Jičína a Povodí Odry, s. p., Moravská
Ostrava za cenu 1 000 Kč + DPH na části pozemku parcela 882/1 na: „Novostavba přechodu pro chodce
na ul. Dukelská od lávky u TESCA, Šenov u N. J..“
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V.

Rada obce
neschvaluje:

5.1

Připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.

V Šenově u Nového Jičína dne 31. 1. 2020

Pozn. Dokument je upraven z důvodu ochrany osobních údajů.

_________________
Ing. Jaromír Kadlec
starosta

_________________
JUDr. Karel Třetina
místostarosta
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