Obec Šenov u Nového Jičína
VÝPIS

Z U S N E S E N Í

z 51. jednání Rady obce Šenov u Nového Jičína
konaného dne 11. ledna 2021 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 51. jednání rady obce o body:
5.3
5.4
5.5
7.1

Žádost o poskytnutí finančního daru na rok 2021 a návrh Darovací smlouvy – „Rybářský spolek
ŽIVÁ VODA“.
Žádost o poskytnutí finančního daru na rok 2021 a návrh Darovací smlouvy – Československá
obec legionářská, jednota Nový Jičín.
Změna předsedy DIK č. 3.
Hospodaření obce za rok 2020.

4.1

Uzavření Smlouvy o dílo č. STAV/001/2021 mezi společností Urbanistické středisko Ostrava, s. r. o.,
Ostrava – Poruba a obcí Šenov u Nového Jičína na zpracování územní studie pro plochu BI-Z5
„Malostranská – Sever“ a vyhotovení podkladů pro dohodu o parcelaci k této ploše. Smluvní cena je dle
podané nabídky stanovena ve výši 80 000 Kč bez DPH. Firma byla vybrána na základě zjednodušeného
poptávkového řízení.

5.1

Uzavření Darovací smlouvy ve výši 3 000 Kč mezi obcí Šenov u Nového Jičína a ZO ČSOP Nový Jičín
70/02 – Záchrannou stanicí a Domem přírody Poodří, Bartošovice. Předmětem smlouvy je podpora provozu
záchranné stanice v roce 2021.

5.2

Uzavření Darovací smlouvy ve výši 8 000 Kč mezi Jaromírem Bělunkem, Šenov u Nového Jičína a obcí
Šenov u Nového Jičína. Dar bude využit na sportovní činnost v Armwrestlingu v roce 2021.

5.3

Uzavření Darovací smlouvy ve výši 20 000 Kč mezi obcí Šenov u Nového Jičína a „Rybářským spolkem
ŽIVÁ VODA“, Šenov u Nového Jičína. Dar bude využit na ochranu životního prostředí v souvislosti
s ochranou vod, s vysazováním vodních živočichů do vyčleněných vodních toků a nádrže a na zajištění
organizace rybářských závodů.
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5.4

Uzavření Darovací smlouvy ve výši 10 000 Kč mezi obcí Šenov u Nového Jičína a Československou obcí
legionářskou, jednotou Nový Jičín. Dar bude využit na činnost a akce pořádané Československou obcí
legionářskou, jednotou Nový Jičín v roce 2021.

6.1

Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) a umístění stavby č. IV-12
-8020072/001 mezi obcí Šenov u Nového Jičína a společností ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV – Podmokly
v délce cca 55 bm. VB bude zřízeno za cenu 1 100 Kč + DPH.

6.2

Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě č. Nj-187
-20-57-Ku mezi obcí Šenov u Nového Jičína a společností ŘSD s. p. o., Ostrava - Mariánské Hory za cenu
650,20 Kč bez DPH.

6.3

Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu na pozemku
p. č. 1466/1 v majetku Silvie Nožičkové, Žilina, Nový Jičín a Vladimírem Irglem, Nový Jičín a obcí Šenov
u Nového Jičína. Cena za zřízení VB bude stanovena dle Směrnice 1/2019 o oceňování VB.

II.

Rada obce
byla seznámena:

3.

Se zprávou o plnění usnesení rady obce č. 50 ze dne 14. 12. 2020.

7.1

S informací o hospodaření obce v roce 2020.

III. Rada obce
určuje:
Zapisovatelku Petru Majkusovou.
IV. Rada obce
odkládá:
4.2

Žádost o prodloužení místní komunikace na parc. č. 191 v k. ú. Šenov u Nového Jičína.

V.

Rada obce
ukládá:

4.2

Referentovi stavebnímu úseku paní Dulavové projednat s žadateli žádost (bod 4.2) a informace předložit
k projednání v radě obce.
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VI. Rada obce
projednala:
5.1

Žádost ZO ČSOP Nový Jičín 70/02 – Záchranné stanice a Domu přírody Poodří, Bartošovice na podporu
provozu záchranné stanice v roce 2021.

5.2

Žádost Jaromíra Bělunka o poskytnutí finančního daru. Dar by byl využit na sportovní činnost
v Armwrestlingu v roce 2021.

5.3

Žádost „Rybářského spolku ŽIVÁ VODA“ Šenov u Nového Jičína o poskytnutí finančního daru na rok
2021.

5.4

Žádost o poskytnutí finančního daru na rok 2021 Československé obce legionářské, jednoty Nový Jičín.

VII. Rada obce
jmenuje:
5.5

Vítězslava Hrachovce předsedou DIK č. 3 pro zpracování inventur za rok 2020.

VIII. Rada obce
neschvaluje:
6.4

MPZ 19/2020 prodej pozemků parcela č. 1779/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 4 433 m2, 1781/8
lesní pozemek o výměře 924 m2, 1780/1 lesní pozemek o výměře 97m2 v k. ú. Šenov u Nového Jičína.

V Šenově u Nového Jičína dne 15. 1. 2021.

Pozn. Dokument je upraven z důvodu ochrany osobních údajů.

_________________
Ing. Jaromír Kadlec
starosta

_________________
JUDr. Karel Třetina
místostarosta
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