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Obec Šenov u Nového Jičína 

 

U S N E S E N Í 

z  4. zasedání Rady obce Šenov u Nového Jičína 

konaného dne 21. února 2011 v 15:15 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: 

 Zapisovatele p. Petru Majkusovou a ověřovatelku zápisu p. Olgu Pallovou.  
 

 Upravený jednací řád za předpokladu úpravy některých bodů jednacího řádu.  

 Odměny (dle předloženého návrhu)  pro p. Irenu Pauló, p. Irenu Pernickou a sl. 
Jaroslavu Onderovou,  za podíl na zajištění kulturních akcí obce.  

 Odměnu (dle předloženého návrhu) pro p. Ludmilu Stegbauerovou za zajištění zlaté 
svatby manželů Horákových. 

 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou od 1. 3. 2011 do 31. 3. 2012 mezi obcí 
Šenov u Nového Jičína a firmou Swietelsky stavební s.r.o. o přenechání pozemků p.č. 
1850/1 o celkové výměře 6 095m2, k dočasnému užívání na uskladnění strojů a 
materiálu.  

 MPZ 17/2011 na odkoupení pozemků p. č.  473/2, 474/2, 475/2, 476/2, 477/2, 478/2, 
472/2 k.ú. Šenov u Nového Jičína. Majetkoprávní záměr 17/2011 je nutno zveřejnit  
na úřední desce. 
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 MPZ 18/2011 na směnu a odkoupení pozemků p.č. 1917/23a, 1917/24 b,c v k. ú. 
Šenov u Nového  Jičína. Majetkoprávní záměr 18/2011 je nutno zveřejnit na úřední 
desce.  

 MPZ  1/2011 na odkoupení nemovitostí a pozemků p. č. 1585/1, 1595/1, 1597/1, 
1594/1 v k.ú. Šenov u Nového Jičína. Majetkoprávní záměr  1/2011 je nutno zveřejnit  
na úřední desce. 

 Uzavření smlouvy č. IP-12-8008920 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene na zřízení podzemního  kabelu AYKY 4x50 v délce cca 194m mezi obcí 
Šenov u Nového Jičína a společností ČEZ Distribuce zastoupená firmou ARPEX 
MORAVA s.r.o. 

 Finanční příspěvek  ZO ČSOP se sídlem Bartošovice.  

 Finanční příspěvek Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých, oblastní 
pobočka Nový Jičín. 

 Přidělení  bytu č.9 v domě s chráněnými byty, Šenov u Nového Jičína p. Liboru Kišovi 
od 1. 3. 2011. 

 Odkoupení pozemků p.č. 1824/52 a 1824/53 od p. Petra Podhájského zpět.  

 Darovací smlouvu určenou k financování obecní slavnosti „Šenovský škrpál“ 
uzavřenou mezi obcí Šenov u Nového Jičína a p. Martinem Čípem. 

 

II. Rada obce 

doporučuje: 

 Zastupitelstvu obce schválit upravený jednací řád ZO. 

 Zastupitelstvu obce schválit Technickým službám obce, rozdělení zlepšeného 
hospodářského výsledku dle předloženého návrhu. 

 Zastupitelstvu obce schválit předložený rozpočet obce Šenov u Nového Jičína na rok 
2011. 

 Přizvat na další zasedání p. Michala Kaldu a další nájemníky k vyjádření situace.  

 Zastupitelstvu obce delegovat  p. Miroslava Zetě na valnou hromadu firmy ASOMPO 
s.r.o.  
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III. Rada obce 

neschvaluje: 

 Žádost p. Hany Vojvodíkové o umístění značky „Zákaz zastavení“.  

 

III. Rada obce 

odkládá: 

 Do příštího zasedání záměr využití vyklizeného areálu sběrných surovin (PARTR) 
v Šenově u Nového Jičína.       

 Do příštího zasedání  žádost p. Pavla Bařiny, (MPZ 10/2010 p.č. 1378) o 
přehodnocení ceny pozemku. 

 Řešení žádosti p. Zdeňka Petroše na opravu nebo odvodnění obecní komunikace.  

 Do příštího zasedání stížnost manželů Bronislavy a Kamila Kulákových na p. Michala 
Kaldu . 

 

IV. Rada obce 

bere na vědomí: 

 Řešení vymáhání pohledávky proti Čestmíru Jeřábkovi. 

 Dopisy p. Pavla Kačírka a občanů Šenova u Nového Jičína bydlících kolem 
tenisových kurtů. 

 

 

………………………………….      …………………… 

JUDr. Vojtěch Hývnar      Ing. Jaromír Kadlec 

 starosta       místostarosta 

 
V Šenově u Nového Jičína 25. 2. 2011 


