Obec Šenov u Nového Jičína
VÝPIS

Z U S N E S E N Í

z 35. jednání Rady obce Šenov u Nového Jičína
konaného dne 6. dubna 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.

Program 35. jednání rady obce.

4.1

Uzavření Smlouvy o dílo č. STAV/009/2020 mezi společností SATES MORAVA spol. s. r. o., Valašské
Meziříčí a obcí Šenov u Nového Jičína na realizaci stavební akce: „Oprava komunikace a chodníku na ul.
Elišky Krásnohorské v Šenově u Nového Jičína“. Cena díla činí 1 061 492,20 Kč bez DPH. Dodavatel byl
vybrán na základě výběrového řízení.

4.2

Uzavření Smlouvy o dílo č. STAV/010/2020 mezi společností SATES MORAVA spol. s. r. o., Valašské
Meziříčí a obcí Šenov u Nového Jičína na realizaci stavební akce: „Novostavba chodníku na ul.
Malostranská – II. etapa“. Cena díla činí 2 213 961,18 Kč bez DPH. Dodavatel byl vybrán na základě
výběrového řízení.

4.3

Uzavření Smlouvy o dílo č. STAV/012/2020 mezi společností JANKOSTAV s. r . o., Ostrava – Kunčice
a obcí Šenov u Nového Jičína na realizaci stavební akce: „Oprava místní komunikace – I. etapa“. Cena díla
činí 512 229,15 Kč bez DPH. Dodavatel byl vybrán na základě výběrového řízení.

4.4

Uzavření rámcové Příkazní smlouvy č. STAV/013/2020 mezi Ing. Karlem Trlicou, Janová a obcí Šenov
u Nového Jičína na provádění technického dozoru. Předmětem smlouvy jsou: „Drobné investiční akce“.
Cena za hodinu práce činí 510 Kč bez DPH.

5.1

Rozdávání koupených ochranných roušek občanům nad 65 let věku v počtu max. 2 ks na osobu. Rozdávání
roušek bude mít povahu tzv. společenské úsluhy ve smyslu § 2055 odst. 1 občanského zákoníku, při níž
nedochází k uzavírání darovací smlouvy. Obecní úřad povede evidenci vydaných roušek v kusech. Roušky
budou vydávány pracovníky obecního úřadu a technických služeb obce.
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5.2

Rozpočtové opatření č. 4, příjmy se navyšují o 100 000 Kč, výdaje se navyšují o 200 000 Kč, financování
se navyšuje o 100 000 Kč.

5.3

Podání žádosti na podporu domácího kompostování – pořízení kompostérů, kontejneru na textil, domácích
štěpkovačů a zřízení místa pro sběr použitého elektra/nábytku či kontejner na elektro.

6.1

Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor na ul. Dukelské č. p. 174 uzavřené dne 4. 6. 2010
mezi obcí Šenov u Nového Jičína a společností MENU ROZVOZ CZ, s. r. o., Šenov u Nového Jičína.
Dodatek je uzavřen na dobu nezbytně nutnou tak, aby byla zachována dostupnost služeb občanům a pomoci
podnikatelům, kteří jsou ohroženi nepříznivou situací v důsledku šíření koronaviru a vyhlášení omezení
pohybu pro občany.

6.2

Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 7700100531_1/VB mezi obcí Šenov u Nového Jičína a společností
GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, kterou na základě plné moci zastupuje společnost GridServices, s. r. o.
Brno. VB se zřizuje za částku 74 851 Kč včetně DPH.

II.

Rada obce
byla seznámena:

2.

Se zprávou o plnění usnesení rady obce č. 34 ze dne 23. 3. 2020.

III. Rada obce
určuje:
Zapisovatelku Petru Majkusovou.

V Šenově u Nového Jičína dne 9. 4. 2020.

Pozn. Dokument je upraven z důvodu ochrany osobních údajů.

_________________
Ing. Jaromír Kadlec
starosta

_________________
JUDr. Karel Třetina
místostarosta
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