Obec Šenov u Nového Jičína
VÝPIS

Z U S N E S E N Í

z 64. jednání Rady obce Šenov u Nového Jičína
konaného dne 19. července 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 64. jednání rady obce o body:
4.5
Návrh na uzavření Smlouvy o dílo – ASA expert a. s. – pasportizace VO
4.6
Návrh na rozdělení příspěvku na spolufinancování sociálních služeb ORP Nový Jičín
4.7
Žádost o prominutí nájmu za duben a květen 2021 – Libor Cibulec

4.1

Uzavření Darovací smlouvy ve výši 8 000 Kč mezi obcí Šenov u Nového Jičína a Domovem Odry,
příspěvkovou organizací, Odry. Dar se poskytuje na provoz domova.

4.2

Uzavření Smlouvy č. 1191100155 o poskytnutí podpory ze Státního fondu ŽP ČR uzavřenou mezi Státním
fondem životního prostředí ČR, Praha 11 a obcí Šenov u Nového Jičína na akci: „Pořízení elektrického
skútru k využití v komunálních službách obce Šenov u Nového Jičína“.

4.3

Uzavření Smlouvy č. 1190900146 o poskytnutí podpory ze Státního fondu ŽP ČR uzavřenou mezi Státním
fondem životního prostředí ČR, Praha 11 a obcí Šenov u Nového Jičína na akci: „Výsadba stromů na
vybraných lokalitách v obci Šenov u Nového Jičína“.

4.4

Rozpočtové opatření č. 6, příjmy se navyšují o 514 269 Kč, výdaje se navyšují o 20 000 Kč, financování
se snižuje o 494 269 Kč.

4.5

Uzavření Smlouvy o dílo č. 21/109/FUN/210719 mezi obcí Šenov u Nového Jičína a společností ASA
expert a.s., Kunčice na zakázku: „Aktualizace pasportu veřejného osvětlení“. Cena za provedení díla činí
63 040 Kč bez DPH.

4.6

Rozdělení příspěvku ve výši 150 000 Kč na spolufinancování sociálních služeb ORP Nový Jičín takto:
- Služby sociální prevence a sociálního poradenství 40 410 Kč
- Služby sociální péče 109 590 Kč
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4.7

Panu Liborovi Cibulcovi prominutí nájemného za měsíce duben a květen 2021 ve výši 5 000 Kč za každý
měsíc v provozovně „Hospůdka u Mariána“.

II.

Rada obce
byla seznámena:

3.

Se zprávou o plnění usnesení rady obce č. 63 ze dne 25. 6. 2021.

III. Rada obce
určuje:
Zapisovatelku Petru Majkusovou.

IV. Rada obce
projednala:
4.1

Žádost Domova Odry o poskytnutí finančního daru na zajištění provozu domova.

4.7

Žádost pana Libora Cibulce o prominutí nájemného za měsíce duben a květen 2021.

V Šenově u Nového Jičína 21. července 2021

Pozn. Dokument je upraven z důvodu ochrany osobních údajů.

_________________
Ing. Jaromír Kadlec
starosta

_________________
JUDr. Karel Třetina
místostarosta

2

