Obec Šenov u Nového Jičína
VÝPIS

Z U S N E S E N Í

z 36. jednání Rady obce Šenov u Nového Jičína
konaného dne 27. 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.

Doplněný program 36. jednání rady obce o body:
4.3
Návrh Dodatku č. 1 k SOD č. STAV/019/2018 – Ing. Marek Milich – „Novostavba chodníku na
ul. Malostranská – II. etapa“
4.4
Návrh Dodatku č. 1 k SOD č. STAV/025/2018 – Ing. Marek Milich – „Zpevněné plochy na parc.
č. 1378, k. ú. Šenov u Nového Jičína“
5.6
Hromadné akce pod záštitou obce
5.7
Návrh Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu

4.1

Uzavření Smlouvy o dílo č. STAV/014/2020 mezi společností ČEZ Distribuce, a. s., Děčín a obcí Šenov
u Nového Jičína na realizaci stavební akce: „Přeložka distribučního zařízení, VNV, VNK, č. IZ – 12 –
8001707, ul. Severní v Šenově u Nového Jičína. Cena díla činí 859 880 Kč bez DPH.

4.2

Uzavření Kupní smlouvy č. STAV/011/2020 mezi společností Komunální technika s. r. o., Brandýs nad
Labem – Stará Boleslav a obcí Šenov u Nového Jičína na dodávku „Svozového vozidla pro svoz
komunálního odpadu“. Kupní cena činí 2 695 000 Kč bez DPH a dodací lhůta 5 kalendářních dnů.
Dodavatel byl vybrán na základě výběrového řízení.

4.3

Uzavření Dodatku č. 1 k SOD č. STAV/019/2018 mezi Ing. Markem Milichem, Kopřivnice a obcí Šenov
u Nového Jičína na vypracování projektové dokumentace a související inženýrskou činnost pro stavební
akci: „Novostavba chodníku na ul. Malostranská – II. etapa“. Původní termín dokončení díla dle smlouvy
byl 31. 12. 2019. Z důvodů průtahů při uzavírání dohod o činnosti v ochranných pásmech vodovodu
a kanalizace se společností SmVaK a. s., došlo k prodlení při dokončení díla. Nově se termín odevzdání
díla stanovuje na 30. 6. 2020.
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4.4

Uzavření Dodatku č. 1 k SOD č. STAV/025/2018 mezi Ing. Markem Milichem, Kopřivnice a obcí Šenov
u Nového Jičína na vypracování projektové dokumentace a související inženýrskou činnost pro stavební
akci: „Zpevněné plochy na parc. č. 1378, k. ú. Šenov u Nového Jičína“ horní konec ul. Jaselská. Původní
termín dokončení díla dle smlouvy byl 31. 12. 2019. Jelikož SmVak a. s. nepovolil napojení do kanalizace,
začala se řešit varianta vsaku, která je z důvodu hydrologických zkoušek náročná. Nově se termín
odevzdání díla stanovuje na 30. 6. 2020.

5.2

Uzavření Darovací smlouvy ve výši 10 000 Kč mezi obcí Šenov u Nového Jičína a Mysliveckým spolkem
Šenov – Kunín, se sídlem Kunín. Dar bude využit na nákup krmiva pro zimní přikrmování zvěře, zajištění
léčivých prostředků ke zlepšení zdravotního stavu zvěře a vybudování zařízení k jejímu chovu.

5.4

Účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2019 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Šenov
u Nového Jičína v souladu s § 4 odst. 8 písm. w) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a § 102 odst. 2 písm.
q) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2019 z hlavní činnosti příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Šenov u Nového Jičína ve výši 204 886,37 Kč převést do rezervního fondu.
Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 z hospodářské činnosti ve výši 74 621 Kč takto: částku ve
výši 34 621 Kč převést do rezervního fondu a částku ve výši 40 000 Kč převést do fondu odměn.

5.5

Účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2019 příspěvkové organizace obce Technické služby Šenov u Nového
Jičína v souladu s § 4 odst. 8 písm. w) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a s § 102 odst. 2 písm. q) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

5.7

Uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu mezi obcí Šenov u Nového Jičína
a Pražskou plynárenskou, a. s. Praha I – Nové Město. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 1. 2022 do
31. 12. 2022.

6.2

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 od 1. 5. 2020 do 30. 6. 2020 tak, aby byla zachována dostupnost služeb
občanům a pomoci podnikatelům, kteří jsou ohroženi nepříznivou situací v důsledku šíření koronaviru
a vyhlášením omezení pohybu pro občany.

6.3

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor na ul. Malostranská č. p. 564 uzavřené dne 10. 9.
2013 mezi obcí Šenov u Nového Jičína a Liborem Cibulcem, Šenov u Nového Jičína. Dodatek je uzavřen
na dobu od 1. 5. 2020 do 31. 7. 2020 tak, aby byla zachována dostupnost služeb občanům a pomoci
podnikatelům, kteří jsou ohroženi nepříznivou situací v důsledku šíření koronaviru a vyhlášením omezení
pohybu pro občany.

6.4

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu pozemku - předzahrádka na ul. Malostranská č. p. 564 uzavřené dne 12.
8. 2015 mezi obcí Šenov u Nového Jičína a Liborem Cibulcem, Šenov u Nového Jičína. Dodatek je uzavřen
na dobu od 1. 5. 2020 do 31. 7. 2020 tak, aby byla zachována dostupnost služeb občanům
a pomoci podnikatelům, kteří jsou ohroženi nepříznivou situací v důsledku šíření koronaviru a vyhlášením
omezení pohybu pro občany.

6.5

MPZ 2/2020 – prodej části pozemků parcela č. 127/1 ostat. pl., jiná pl. a p. č. 124 trvalý travní porost.
Přesná výměra prodeje pozemků bude stanovena GP a následně vyvěšena na úřední desce po dobu 15 dnů.
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6.6

Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Šenov u Nového Jičína a společností
Povodí Odry, státní podnik, Moravská Ostrava, na stavbu: „Novostavba přechodu pro chodce na ul.
Dukelská od lávky u TESCA, Šenov u N. J.“. Stavba bude umístěna na pozemku p. č. 882/1 vodní plocha
v rozsahu 2,15 m2. Cena VB bude cca 1000 Kč.

II.

Rada obce
byla seznámena:

2.

Se zprávou o plnění usnesení rady obce č. 35 ze dne 6. 4. 2020.

5.3

S rozpočtovým opatřením správce rozpočtu č. 20001.

5.5

S hospodářským výsledkem příspěvkové organizace Technické služby Šenov u Nového Jičína, který je
v nulové hodnotě.

III. Rada obce
určuje:
Zapisovatelku Petru Majkusovou.

IV. Rada obce
projednala:
5.1

S vedením ZŠ a MŠ v Šenově u Nového Jičína podmínky stanovené ministerstvem zdravotnictví a školství
týkající se provozu mateřské školky v současné situaci.

5.2

Žádost Mysliveckého spolku Šenov – Kunín, se sídlem Kunín o finanční dar pro rok 2020, který bude
použit k nákupu krmiva pro zimní přikrmování zvěře, zajištění léčivých prostředků ke zlepšení zdravotního
stavu zvěře a vybudování zařízení k jejímu chovu.

5.6

Na základě současných vydaných vládních opatření a nejistoty, zda se vůbec budou konat v letošním roce
hromadné akce s větším počtem účastníků a s ohledem na očekávaný výrazný propad obecního rozpočtu
rada obce projednala a rozhodla zrušit největší akce pořádané obecním úřadem v letošním roce. Jedná se
o tyto plánované akce:
setkání seniorů s vedením obce (22. 8. 2020)
Šenovský škrpál (28. 8. - 29. 8. 2020)

-
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V.

Rada obce
rozhodla:

5.1

Na základě splnění podmínek stanovené ministerstvem zdravotnictví a školství o znovuotevření Mateřské
školy v Šenově u Nového Jičína dnem 11. 5. 2020.

VI. Rada obce
revokuje:
6.1

Usnesení č. 6.1 z 35. jednání RO ze dne 6. 4. 2020.

V Šenově u Nového Jičína dne 30. dubna 2020.

Pozn. Dokument je upraven z důvodu ochrany osobních údajů.

_________________
Ing. Jaromír Kadlec
starosta

_________________
JUDr. Karel Třetina
místostarosta
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