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Obec Šenov u Nového Jičína 

 

U S N E S E N Í 

z 3. zasedání Rady obce Šenov u Nového Jičína 

konaného dne 19. ledna 2011 v 15:30 hodin na Obecním úřadě Šenov 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: 

 Poskytnutí veřejné podpory ve formě neinvestiční dotace občanskému sdružení  
„ Rybářský spolek ŽIVÁ VODA“ Šenov u Nového Jičína. Termín vyplacení 
příspěvku do konce února 2011. Schváleno počtem 4 hlasů. 

 
 Poskytnout finanční příspěvek Občanské poradně Nový Jičín. Termín vyplacení 

příspěvku do konce února 2011. Schváleno počtem 4 hlasů. 
 

 Poskytnout finanční příspěvek Jakubovi Jarolímovi na sportovní činnost v disciplínách 
plavání s ploutvemi a rychlostní potápění, za předpokladu, že bude obec Šenov u 
Nového Jičína průběžně informovat o svých výsledcích. Termín vyplacení příspěvku 
do konce února 2011. 
Schváleno počtem 4 hlasů. 

 
 Osazení dopravních značek podél penzionu Mc Limon na náklady majitele restaurace 

Mc Limon. Schváleno počtem 4 hlasů. 
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 Nájem obecního pozemku p. č. 1 850/1 o výměře 6 095m2. Nájem pozemku nutno 
vyvěsit na úřední desce. Nájem pozemku je na 1 rok. Schváleno počtem 4 hlasů. 

 
 Komise: sportovní, životního prostředí, kulturní, sociální a komisi pro rozvoj obce 

jejich předsedy a členy (viz. zápis z jednání RO). Rada obce schvaluje odměnu za 
činnost v komisi od 1. 2. 2011. Schváleno počtem 4 hlasů. 

 Uzavírání vybraných smluv na pronájem pozemků na dobu neurčitou s výpovědní 
lhůtou 3 měsíce. Případný nájem se bude každoročně zvyšovat o inflační doložku. 
Schváleno počtem 4 hlasů. 

 

II. Rada obce 

doporučuje: 

 Zastupitelstvu obce schválit obnovení veřejnoprávní smlouvy s městem Nový Jičín 
pro výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků.  

 
 Zastupitelstvu obce schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Nový Jičína na 

odchyt toulavých psů. 
 

 Zastupitelstvu obce revokaci usnesení 29. zasedání zastupitelstva obce ze 4. 10. 2010- 
darovací smlouva k pozemku 1821/73 

 
 Zastupitelstvu obce schválení smlouvy o zastavení pohledávek č. ZP/588/06/LCD 

mezi Českou spořitelnou a obcí Šenov u Nového Jičína. 
 

 Zastupitelstvu obce schválit finanční příspěvek HZS MSK, územní odbor Nový Jičín 
ve výši 100 000,-. Obec Šenov uhradí částku ve 2 splátkách (2x 50 000 Kč.) 1. Splátku 
je třeba uhradit do 31. 3. 2011. 2. splátku uhradit v průběhu 2. pololetí roku 2011 po 
dohodě s HZS MSK územní odbor Nový Jičín. 

 
 Zastupitelstvu obce zrušení smlouvy S11 – 037 – 0015 „ oprava MOSTU U 

FOJTSTVÍ „ s firmou Swietelsky stavební s. r. o. z důvodu nerealizované opravy. 

 Montáž veřejného osvětlení u domů č. p. 184, 181 na ulici Malostranská a zadat tuto 
zakázku firmě ARPEX s. r. o. se sídlem v Bartošovicích. Termín uskutečnění montáže 
veřejného osvětlení: 1. polovina roku 2011. 
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III. Rada obce 

neschvaluje: 

 Poskytnout finanční příspěvek Oblastní charitě Červený Kostelec. Schváleno počtem 4 
hlasů. 

 
 Žádost manželů Ladislava a Ludmily Beránkových o odkoupení pozemku p. č. 99/14 a 

99/2. Schváleno počtem 4 hlasů. 

 
 

IV. Rada obce 

odkládá: 

 Žádost Úřadu práce v Novém Jičíně o finanční podporu v rámci přehlídky „Řemeslo 
má zlaté dno“:Termín:do května 2011. 

 
 
V. Rada obce 

bere na vědomí: 

 Nabízené dotační tituly a rekonstrukci veřejného osvětlení. 

 Předložený zápis z jednání kontrolního výboru v kanceláři Regionu Poodří. 

 

JUDr. Vojtěch Hývnar      Ing. Jaromír Kadlec 

 

 starosta       místostarosta 

 
V Šenově u Nového Jičína 26. 1. 2011 


