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Obec Šenov u Nového Jičína 
 

VÝPIS  Z  U S N E S E N Í 
z 8. zasedání Rady obce Šenov u Nového Jičína 

konaného dne 16. května 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: 

 
 Program 8. jednání rady obce. 

 
 Zapisovatelku p. Petru Majkusovou a ověřovatele zápisu p. Miroslava Zetě. 

 
 Vyvěsit na úřední desce MPZ 21/2011 na odkoupení obecních pozemků p.č. 1283/1 – o 

výměře 210 m2, 1284 – o výměře 93 m2, 1917/26 – o výměře 86 m2, 1917/28 – 169 m2, 
v k.ú. Šenov u Nového Jičína. 

 
 Vyvěsit na úřední desce MPZ 22/2011 na pronájem pozemku p.č. 1717/2 – o výměře 3596 

m2 v k.ú. Šenov u Nového Jičína. 
 

 Vyvěsit na úřední desce MPZ č. 24/2011 na prodej zabraného pozemku p.č. 270 v k.ú. 
Šenov u Nového Jičína. 

 
 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB a právu provést stavbu na pozemcích 

p.č. 613, 190/1, 614, 440/1, 522 v k.ú. Šenov u Nového Jičína mezi obcí Šenov u Nového 
Jičína a společností SMP Net s.r.o Ostrava. 

 
 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB a právu provést stavbu na pozemku p.č. 

190/1 v k.ú. Šenov u Nového Jičína, mezi obcí Šenov u Nového Jičína a společností 
PRESTO TREND, Šenov u Nového Jičína. 

 
 Uzavření Dodatku č.1 k Nájemní smlouvě ze dne  28.4.2011 mezi obcí Šenov u Nového 

Jičína a společností ALMA s.r.o.,Nový Jičín – Žilina. 
 

 Vyvěsit  na úřední desce MPZ 23/2011 na prodej pozemku p.č. 834/27 o výměře 3229 m2 
v k.ú. Šenov u Nového Jičína. 
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 Navýšení rozpočtu na rok 2011 pro Klub seniorů v Šenově u Nového Jičína. 

 
 Poskytnout dotaci Pečovatelské službě OASA Nový Jičín pro občany Šenova u Nového 

Jičína, kterým je tato služba poskytována. 
 

 Poskytnout finanční dar místní organizaci -dennímu stacionáři ŠKOLA ŽIVOTA Nový Jičín. 
 

 Záměr na prodej bytu na ulici Dukelská 24, 742 42 Šenov u Nového Jičína. 
 

 Finanční příspěvek sportovní komisi na koupi pohárů pro vítěze na „Turnaj o pohár starosty 
obce“ ve smíšené čtyřhře tenisu. 

 
 
II. Rada obce 

 
neschvaluje: 

 
 Žádost na opravu bytu Dukelská 24, 742 42, Šenov u Nového Jičína. 

 
 
III. Rada obce 

 
bere na vědomí: 

 
 Zprávu o plnění usnesení 7. jednání rady obce konaného dne 26. 4. 2011. 

 
 Návrh Komise pro rozvoj obce na vytvoření Plánu investiční výstavby a oprav v obci. 

 
 
IV. Rada obce 

 
pověřuje: 

 
 Komisi životního prostředí, aby prověřila a zpracovala konkrétní podmínky pro výsadbu 

okrasných keřů na ulici Severní u č.p. 638 v k.ú. Šenov u Nového Jičína. 
 

 Komisi životního prostředí prošetření stížnosti p. J. K., Šenov u Nového Jičína a provést 
šetření na místě samém. 

 
 
V. Rada obce 
 

odkládá: 
 

 MPZ 17/2011 na odkoupení pozemků p.č. 472/1, 473/2, 474/2, 475/2, 476/2, 477/2, 478/2 
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v k.ú. Šenov u Nového Jičína. 
 
VI. Rada obce 

 
ukládá: 

 
 Vladimíru Seifertovi připravit kompletní návrh na zadávání zakázek malého rozsahu. 

 
 Starostovi obce projednání a řešení bodu 5 – návrh investiční výstavby. 

 
 Inventurní komisi celkové upřesnění a vyčíslení inventurních rozdílů a stanovení dalšího 

postupu. 
 
 
 
………………………………….      …………………… 

JUDr. Vojtěch Hývnar      Ing. Jaromír Kadlec 
 starosta       místostarosta 
 

V Šenově u Nového Jičína 20.5. 2011 


