Obec Šenov u Nového Jičína
VÝPIS

Z U S N E S E N Í

z 38. jednání Rady obce Šenov u Nového Jičína
konaného dne 25. května 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:

2.

Doplněný program 38. jednání rady obce o bod:
6.1

Návrh dodatku č. 1 k SOD č. STAV/009/2020 - INGDOP s. r. o. - „Oprava komunikace a chodníku
na ul. Elišky Krásnohorské v Šenově u Nového Jičína“

4.1

Zásady pronájmu klubu na Obecním úřadě v Šenově u Nového Jičína.

4.2

Uzavření Rámcové smlouvy o dílo mezi Tiskárnou Didot, spol. s. r. o., Brno a obcí Šenov u Nového Jičína.
Předmětem smlouvy je poskytnutí platformy pro tvorbu tiskových podkladů z připravené šablony
a následný tisk periodiky Šenovinky, včetně dopravy do určeného místa plnění. Počet čísel ročně 4. Cena
za dílo činí 9 582 Kč bez DPH + jednorázová cena ve výši 3 600 Kč bez DPH za přípravu šablony pro
online tvorbu tiskových dat.

6.1

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. STAV/009/2020 mezi společností INGDOP 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“ a pověřuje starostu podpisem. Změna se týká ceny za dílo.
Vícepráce vznikly na základě odstranění betonové podkladní vrstvy a uložení materiálu na skládce,
vybourání a úpravy uličních vpustí a úpravy odvodňovacího žlabu. Méněpráce zahrnují zrušení trativodu
pod chodníkem a změnu přídlažby za žulovou kostku. Původní cena dle smlouvy o dílo činí 1 061 492,20
Kč bez DPH, po započtení víceprací ve výši 310 354,34 Kč bez DPH a méněprací ve výši 139 195,36 Kč
bez DPH je celková cena vyšší o 171 158,98 Kč bez DPH a nová cena tak činí 1 232 651,18 Kč bez DPH.
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II.

Rada obce
byla seznámena:

3.

Se zprávou o plnění usnesení rady obce č. 37 ze dne 11. 5. 2020.

III. Rada obce
určuje:
Zapisovatelku Petru Majkusovou.

IV. Rada obce
neschvaluje:
5.1

MPZ 4/2020 prodej pozemků parcela č. parcela č. 1 852/3 ost. plocha, neplodná půda o výměře 2 776 m2,
parcela č. 1 852/2 ost. plocha, neplodná půda o výměře 386 m2, parcela č. 1 852/4 ost. plocha, neplodná
půda o výměře 23 m2, 1 852/5 ost. plocha, neplodná půda o výměře 58 m2 v k. ú. Šenov u Nového Jičína.

V Šenově u Nového Jičína dne 29. května 2020.

Pozn. Dokument je upraven z důvodu ochrany osobních údajů.

_________________
Ing. Jaromír Kadlec
starosta

_________________
JUDr. Karel Třetina
místostarosta
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