Obec Šenov u Nového Jičína
VÝPIS

Z U S N E S E N Í

ze 45. jednání Rady obce Šenov u Nového Jičína
konaného dne 7. září 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 45. jednání rady obce.

4.1

Uzavření Dodatku č. 1 k SOD č. STAV/018/2020 mezi společností AF – PROSTAVBY, s. r. o., Slavičín
a obcí Šenov u Nového Jičína na realizaci stavební akce: „Zpevněné plochy na parc. č. 1378, k. ú. Šenov
u Nového Jičína“. Změna se týká ceny za dílo. Na základě požadavku obce bude provedena asfaltace ve
větším rozsahu a změna povrchu v místě otáčení vozidel. Původní cena dle smlouvy o dílo je 729 551 Kč
bez DPH, po započtení víceprací a méněprací se cena navyšuje o 122 569,80 Kč bez DPH. Nová cena za
dílo bude činit 852 120,80 Kč bez DPH.

5.1

Cenovou nabídku na FVE a VZT v budově ZŠ Šenov u Nového Jičína firmy Tendra spol. s r.o.
Cenová nabídka zahrnuje ceny za zpracování:
- VŘ na dodávku za cenu 25 000 Kč bez DPH,
- rozhodnutí o přidělení dotace za cenu 19 000 Kč bez DPH,
- administraci po dobu 5 let za cenu 25 000 Kč bez DPH.

5.2

Cenovou nabídku na FVE v budově OÚ Šenov u Nového Jičína firmy Tendra spol. s r.o.
Cenová nabídka zahrnuje ceny za zpracování:
- VŘ na dodávku za cenu 19 000 Kč bez DPH,
- rozhodnutí o přidělení dotace za cenu 19 000 Kč bez DPH,
- administraci po dobu 5 let za cenu 25 000 Kč bez DPH.

6.1

Ukončení Nájemní smlouvy na pozemek parcela č. 156, trvalý travní porost s panem Ludvíkem Růčkou,
Nový Jičín, ke dni 30. 11. 2020.
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6.2

MPZ 8/2020 pronájem reklamní plochy na pozemku parcela č. 680/1, trvalý travní porost v k. ú. Šenov
u Nového Jičína.

II.

Rada obce
byla seznámena:

3.

Se zprávou o plnění usnesení rady obce č. 44 ze dne 26. 8. 2020.

III. Rada obce
určuje:
Zapisovatelku Petru Majkusovou.

V Šenově u Nového Jičína dne 11. 9. 2020.

Pozn. Dokument je upraven z důvodu ochrany osobních údajů.

_________________
Ing. Jaromír Kadlec
starosta

_________________
JUDr. Karel Třetina
místostarosta
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