Obec Šenov u Nového Jičína
VÝPIS

Z U S N E S E N Í

z 54. jednání Rady obce Šenov u Nového Jičína
konaného dne 22. února 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 54. jednání rady obce o body:
4.1
4.2
4.3
4.4
5.3

Návrh SOD č. STAV/010/2021 – Ing. Marek Milich –„Bezpečné přecházení ulic Anenská
a Dukelská – I. etapa“.
Návrh SOD č. STAV/011/2021 – STRABAG a. s. – „Oprava místních komunikací II. etapa –
Šenov u Nového Jičína.
Návrh na vyloučení účastníka VZ WGW sport s. r. o. – „Hřiště na Adventure minigolf – II“.
Návrh na zrušení zadávacího řízení VZ č. 4 z roku 2021 – „Hřiště na Adventure minigolf – II“.
Žádost o výměnu radiátorů v obecním bytě.

4.1

Uzavření Smlouvy o dílo č. STAV/010/2021 mezi Ing. Markem Milichem, Kopřivnice a obcí Šenov
u Nového Jičína na vypracování projektové dokumentace a související inženýrskou činnost pro stavební
akci: „Bezpečné přecházení ulic Anenská a Dukelská – I. etapa“. Cena díla dle cenové nabídky činí 70 000
Kč bez DPH.

4.2

Uzavření Smlouvy o dílo č. STAV/011/2021 mezi společností STRABAG a. s., Praha 5 a obcí Šenov
u Nového Jičína na stavební práce s názvem: „Oprava místních komunikací II. etapa – Šenov u Nového
Jičína“. Cena díla dle cenové nabídky činí 1 640 709,90 Kč bez DPH.

4.3

Vyloučení účastníka WGW sport s. r.o., Praha 4 z účasti v zadávacím řízení k veřejné zakázce malého
rozsahu na stavební práce s názvem: „Hřiště na Adventure minigolf – II“. Účastník nedoložil chybějící
dokumenty na výzvu administrátora.

5.1

Uzavření Darovací smlouvy ve výši 7 000 Kč mezi obcí Šenov u Nového Jičína a Dětským domovem
a Školní jídelnou, Nový Jičín. Dar bude využit na rekonstrukci nářaďovny v Dětském domově v Novém
Jičíně.
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5.2

Provozní řád shromažďovacího místa tříděného odpadu v Šenově u Nového Jičína.

6.1

Uzavření Smlouvy o zřízení VB – služebnosti a dohodu o umístění stavby IV-12-8018029/2 Šenov
u Nového Jičína, p. č. 1428/5 a 8, NNk mezi obcí Šenov u Nového Jičína a společností ČEZ Distribuce
a. s., Děčín IV –Podmokly, přes obecní pozemek p. č. 1421 v k. ú. Šenov u Nového Jičína za cenu 1 271
Kč bez DPH.

6.2

MPZ 4/2021 pronájem části pozemku parcela č. 708/6 ost. plocha, ost. komunikace na 3 parkovací místa
pro osobní automobily v k. ú. Šenov u Nového Jičína.

II.

Rada obce
byla seznámena:

3.

Se zprávou o plnění usnesení rady obce č. 53 ze dne 8. 2. 2021.

III. Rada obce
určuje:
Zapisovatelku Petru Majkusovou.

IV. Rada obce
ruší:
4.4

Zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu č. 4 z roku 2021 na realizaci stavební akce: „Hřiště na
Adventure minigolf – II“. Důvod zrušení je vyloučení jediného zájemce o stavbu, který předložil nabídku.
Zájemce byl vyloučen z důvodů nedoložení chybějících dokladů na výzvu administrátora zakázky.

V.

Rada obce
projednala:

5.1

Žádost Dětského domova a Školní jídelny, příspěvkové organizace Nový Jičín o poskytnutí finančního daru
na rok 2021.

5.3

Žádost o výměnu radiátorů v obecním bytě.
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V Šenově u Nového Jičína 24. 2. 2021.

Pozn. Dokument je upraven z důvodu ochrany osobních údajů.

_________________
Ing. Jaromír Kadlec
starosta

_________________
JUDr. Karel Třetina
místostarosta
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