VÝPIS

Z U S N E S E N Í

z 84. jednání Rady obce Šenov u Nového Jičína
konaného dne 13. června 2022 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 84. jednání rady obce o body:
4.2
5.5
5.6

Návrh Smlouvy č. STAV/026/2022 o sdružených dodávkách elektřiny – bytový dům na Severní
Účetní závěrka obce Šenov u Nového Jičína k 31. 12. 2021 a Závěrečný účet obce za rok 2021
Návrh finanční odměny předsedovi Klubu seniorů

4.1

Uzavření Smlouvy o dílo č. STAV/025/2022 mezi společností PORR a. s., Praha 10 – Strašnice a obcí
Šenov u Nového Jičína na realizaci stavební akce: „Oprava havárie úžlabí na mostu u Fojtství“. Cena díla
činí 269 450 Kč bez DPH.

4.2

Uzavření Smlouvy č. STAV/026/2022 o sdružených dodávkách elektřiny ze soustavy NN do odběrného
místa – bytový dům na Severní mezi společností ČEZ Prodej, a. s., Praha 4 a obcí Šenov u Nového Jičína.

5.1

Přesun finančních prostředků ve výši 5 000 000 Kč na termínovaný vklad vedený u UniCredit Bank, a. s.
ze spořicího účtu vedeného u ČS a. s.

5.3

Rozpočtové opatření č. 5, příjmy se navyšují o 80 000 Kč, výdaje se navyšují o 660 000 Kč, financování
se navyšuje o 580 000 Kč, na termínovaný vklad se převádí 5 000 000 Kč.

5.4

Uzavření Darovací smlouvy ve výši 10 000 Kč mezi obcí Šenov u Nového Jičína a městem Nový Jičín.
Dar bude využit na částečné pokrytí nákladů na zajištění historického vlaku, který bude jezdit v rámci
8. ročníku festivalu zlatavého moku Pivobraní dne 25. 6. 2022.

5.6

Uzavření Darovací smlouvy ve výši 5 000 Kč mezi panem Josefem Zábranským, Šenov u Nového Jičína
a obcí Šenov u Nového Jičína. Tento dar se poskytuje za práci ve výboru Klubu seniorů v Šenově u Nového
Jičína.
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II.

Rada obce
byla seznámena:

3.

Se zprávou o plnění usnesení rady obce č. 83 ze dne 3. 6. 2022.

5.2

S rozpočtovým opatřením správce rozpočtu č. 200002 a č. 200003.

5.5

S účetní závěrkou sestavenou k rozvahovému dni k 31. 12. 2021 obce Šenov u Nového Jičína v souladu s
§ 4 odst. 8 písm. w) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů.
S celoročním hospodařením obce Šenovu Nového Jičína a Závěrečným účtem obce za rok 2021 včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 a postupuje k projednání ZO.

6.2

S MPZ 7/2022 – prodej pozemků p. č. 1821/87-61 m2, 1821/24 – 35 m2, 1821/43 – 13697 m2 v k. ú. Šenov
u Nového Jičína a postupuje k projednání v ZO.

III. Rada obce
určuje:
Zapisovatelku Petru Majkusovou.

IV. Rada obce
projednala:
5.4

Žádost města Nový Jičín o poskytnutí finančního daru.

5.6

Návrh na poskytnutí finančního daru Josefu Zábranskému, Šenov u Nového Jičína za práci ve výboru
Klubu seniorů v Šenově u Nového Jičína.

V.

Rada obce
neschvaluje:

6.1

MPZ 4/2022 – zřízení vyhrazeného místa k parkování auta na pozemku p. č. 457 na ul. E. Krásnohorské
v Šenově u Nového Jičína.
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V Šenově u Nového Jičína dne 20. června 2022.

Pozn. Dokument je upraven z důvodu ochrany osobních údajů.

_________________
Ing. Jaromír Kadlec
starosta

_________________
JUDr. Karel Třetina
místostarosta
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