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Obec Šenov u Nového Jičína 

 

VÝPIS  Z  U S N E S E N Í 

ze 7. zasedání Rady obce Šenov u Nového Jičína 

konaného dne 26. dubna 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: 

 Doplněný program dnešního jednání. Zapisovatelku p. Petru Majkusovou a 
ověřovatele zápisu p. Vladimíra Seiferta. 

 
 Finanční dar Občanskému sdružení Fond pro opuštěné a handicapované děti. 

 
 Přejmenování železniční zastávky Nový Jičín – zastávka na Šenov u Nového Jičína. 

 
 Žádat od obcí Bernartice nad Odrou, Mankovice, Hukovice, Závišice a Polouvsí roční 

příspěvek za žáka. 
 

 Úhradu členského podílu za občana obce Regionu Poodří. 
 

 Rozpočtové opatření č.1. 
 

 Pronájem části pozemku p. č. 1825 v k. ú. Šenov u Nového Jičína na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 
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 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB na zřízení podzemního kabelu 
CYKY 4x16 v délce cca 2m a jistící skříň SP182/PSP1P + RE 212/NVPZ – rozvodná 
skříň v délce cca 3m na p. č. 190/1 v k. ú. Šenov u Nového Jičína mezi obcí Šenov u 
Nového Jičína a společností ČEZ Distribuce, a.s. zastoupena firmou ARPEX 
MORAVA s.r.o. 

 
 Peněžitý dar starostovi JUDr. Vojtěchu Hývnarovi ( dle přílohy). 

 
 Peněžitý dar místostarostovi Ing. Jaromíru Kadlecovi (dle přílohy). 

 
 Peněžitý dar Miroslavu Zeťovi (dle přílohy). 

 
 Peněžitý dar Olze Pallové (dle přílohy). 

 
 Peněžitý dar Vladimíru Seifertovi (dle přílohy). 

 
 

II. Rada obce 

doporučuje: 

 Neprodloužit nájemní smlouvu p. Michalu Kaldovi. 
 

 Zastupitelstvu obce schválit využití hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Šenov u 
Nového Jičína na pokrytí ztráty z minulých let. 

 
 Pozvat do příští rady obce p. Jaroslava Slavíka, aby objasnil svůj záměr s pozemky 

(MPZ 17/2011). 
 

 Zastupitelstvu obce seznámit se se závěrem z inventur. 
 

 Zastupitelstvu obce schválit Dodatek č. 9 ke Smlouvě o úvěru na snížení úrokové 
sazby mezi obcí Šenov u Nového Jičína a Českou spořitelnou, a.s. 

 
 
III. Rada obce 

bere na vědomí: 

 Zprávu o plnění usnesení 6. jednání rady obce konaného dne 30. 3. 2011. 
 

 Žádost p. Jiřího Říhy na přidělení obecního bytu. 
 

 Potvrzení MŠ Chrastava o převzetí finančního daru od Klubu seniorů v Šenově u 
Nového Jičína. 
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 Zprávu inventarizační komise, která je obsahem přílohy a návrhy předsedy komise k 
přijetí dalších opatření k dořešení inventarizace. 

 
 Informaci o právním rozboru jednacího řádu. 

 Využití finančního příspěvku Občanského sdružení „Rybářský spolek ŽIVÁ VODA“. 
 

 Provedení auditu firmou EBIT Consult s.r.o.,Ostrava, který bude zaměřen na 
prověření peněžních toků dle zadání obecního úřadu. 

 
 
IV. Rada obce 

ukládá: 

 
 Paní Miroslavě Procházkové prověření nemovitosti na ulici Dukelská 24 a určit 

přibližné stanovení nákladů na rekonstrukci. 
 

V. Rada obce 

neschvaluje: 

 Odprodej pozemku p. č. 1869 o výměře 1 832 m2 v k. ú. Šenov u Nového Jičína. 
 

 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na p. č. 190/1 a 631/8 v k. ú. 
Šenov u Nového Jičína mezi Obcí Šenov u Nového Jičína a Telefónica O2 Czech 
Republic, a.s. na přeložení kabelu. 

 

 

 

………………………………….      …………………… 

JUDr. Vojtěch Hývnar      Ing. Jaromír Kadlec 

 starosta       místostarosta 

 
V Šenově u Nového Jičína 2. 5. 2011 


