Obec Šenov u Nového Jičína
VÝPIS

Z U S N E S E N Í

z 31. jednání Rady obce Šenov u Nového Jičína
konaného dne 24. února 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 31. jednání rady obce o body:
4.3
Návrh SOD č. STAV/005/2020 – Realizace Group s. r.o.
4.4
Návrh na schválení zahájení VZ na realizaci stavební akce – „Rekonstrukce komunikace na ul.
Malostranská v obci Šenov u Nového Jičína“
5.2
Výpověď z nájmu reklamního panelu na pozemku parcela č. 680/1 – Jiří Lacina

4.1

Změny Metodického pokynu rady obce k zadávání veřejných zakázek obce Šenov u Nového Jičína.

4.2

Uzavření Smlouvy o dílo č. STAV/004/2020 mezi společností Moravia Trend s. r.o., Studénka a obcí Šenov
u Nového Jičína na realizaci stavební akce: „Novostavba přechodů pro chodce v obci Šenov u Nového
Jičína – ul. Dukelská – II“. Cena díla činí 297 932,04 Kč bez DPH. Zhotovitel byl vybrán na základě
výběrového řízení č. 1/2020.

4.3

Uzavření Smlouvy o dílo č. STAV/005/2020 mezi společností REALIZACE GROUP s.r.o., Nový Jičín
a obcí Šenov u Nového Jičína na realizaci stavební akce: „Nasvětlení přechodů pro chodce na ul. Dukelská
- Tatra a Lašen“. Cena díla činí 288 937,77 Kč bez DPH. Zhotovitel byl vybrán na základě poptávkového
řízení.

4.4

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci stavební akce: „Rekonstrukce
komunikace na ul. Malostranské v obci Šenov u Nového Jičína“, dle projektové dokumentace vypracované
firmou UNIPROJEKT projekční kancelář, Nový Jičín. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí
732 800,94 Kč bez DPH.
-

cena bez DPH, váha 100 %
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5.1

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) a Smlouvu o právu provést stavbu
přípojky splaškové kanalizace přes pozemek parcela č. 42 ostat. plocha, ostat. komunikace v k. ú. Šenov
u Nového Jičína.

5.2

Ukončení nájmu reklamního panelu na pozemku parcela č. 680/1 mezi obcí Šenov u Nového Jičína a panem
Jiřím Lacinou, Starý Jičín. Nájem bude ukončen dne 31. 5. 2020.

6.2

Uzavření Darovací smlouvy ve výši 3 000 Kč mezi obcí Šenov u Nového Jičína a Fondem pro opuštěné
a handicapované děti, se sídlem Mořkov. Předmětem smlouvy je poskytnutí finančního daru na rok 2020,
který bude využit na podporu 12. setkání opuštěných a handicapovaných dětí Moravskoslezského,
Olomouckého a Zlínského kraje.

6.3

Uzavření Darovací smlouvy na rok 2020 ve výši 1 000 Kč mezi obcí Šenov u Nového Jičína a Vyšší
odbornou školou, Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Kopřivnice, příspěvkovou
organizací. Dar bude využit na svoz žáků 8. tříd z měst (obcí) okresu Nový Jičín na přehlídku technických
profesí „Řemeslo má zlaté dno“.

6.4

Uzavření Darovací smlouvy ve výši 10 000 Kč mezi obcí Šenov u Nového Jičína a Československou obcí
legionářskou, jednotou Nový Jičín. Dar bude využit na činnost a akce pořádané Československou obcí
legionářskou, jednotou Nový Jičín v roce 2020.

6.5

Panu Vladimíru Pauló, Šenov u Nového Jičína, přidělení obecního bytu v Šenově u Nového Jičína.

6.6

Řád veřejného pohřebiště v Šenově u Nového Jičína. Řád veřejného pohřebiště je účinný od 1. 4. 2020.

6.7

Obecní knihovně v Šenově u Nového Jičína pořádat „Burzu knih“. Do burzy budou zařazeny vyřazené
a pro knihovnu nepotřebné knihy.

II.

Rada obce
byla seznámena:

2.

Se zprávou o plnění usnesení rady obce č. 30 ze dne 10. 2. 2020.

III. Rada obce
určuje:
Zapisovatelku Petru Majkusovou.
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IV. Rada obce
projednala:
6.2

Žádost o poskytnutí finančního daru Fondu pro opuštěné a handicapované děti se sídlem Mořkov na
podporu 12. setkání opuštěných a handicapovaných dětí Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského
kraje.

6.3

Žádost Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Kopřivnice, příspěvkové
organizace, o poskytnutí finančního daru.

6.4

Žádost o poskytnutí finančního daru na rok 2020 Československé obce legionářské, jednoty Nový Jičín.

6.5

Žádost pana Vladimíra Pauló o výměnu obecního bytu.

V.

Rada obce
odkládá:

6.1

Uzavření Smlouvy o dílo č. SMLPO-2019-991-000174 na připojení objektu do modernizovaného systému
centralizované ochrany objektů PČR mezi obcí Šenov u Nového Jičína a společností Trade FIDES, a. s.,
Brno. Celková cena za plnění dle smlouvy činí 89 653,74 Kč včetně DPH.

V Šenově u Nového Jičína dne 28. 2. 2020.

Pozn. Dokument je upraven z důvodu ochrany osobních údajů.

_________________
Ing. Jaromír Kadlec
starosta

_________________
JUDr. Karel Třetina
místostarosta
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