Obec Šenov u Nového Jičína
VÝPIS

Z U S N E S E N Í

ze 44. jednání Rady obce Šenov u Nového Jičína
konaného dne 26. srpna 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.

Program 44. jednání rady obce.

4.1

Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční
soustavě č. STAV/027/2020 mezi společností ČEZ Distribuce, a. s., Děčín a obcí Šenov u Nového Jičína.
Jedná se o připojení budoucího bytového domu na ul. Severní k distribuční soustavě. Cena za připojení je
stanovena na 116 000 Kč bez DPH.

4.2

Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční
soustavě č. STAV/028/2020 mezi společností ČEZ Distribuce, a. s., a obcí Šenov u Nového Jičína. Jedná
se o připojení budoucího bytového domu pro seniory na ul. Česká k distribuční soustavě. Cena za připojení
je stanovena na 147 500 Kč bez DPH.

5.1

Rozpočtové opatření č. 7. Příjmy se navyšují o 2 704 500 Kč, výdaje se navyšují o 236 000 Kč,
financování se snižuje o 2 468 500 Kč.

II.

Rada obce
byla seznámena:

3.

Se zprávou o plnění usnesení rady obce č. 43 ze dne 6. 8. 2020.
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III. Rada obce
určuje:
Zapisovatelku Petru Majkusovou.

V Šenově u Nového Jičína dne 28. srpna 2020.

Pozn. Dokument je upraven z důvodu ochrany osobních údajů.

_________________
Ing. Jaromír Kadlec
starosta

_________________
JUDr. Karel Třetina
místostarosta
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