
Obec Šenov u Nového Jičína

U S N E S E N Í
z 1. zasedání Rady obce Šenov u Nového Jičína

konaného dne 22. listopadu 2010 v 15:00 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:

pověřuje
1) Rada obce pověřuje paní Irenu Pauló, Olgu Pallovou a Ing. Jaromíra Kadlece k přípravě 
balíčků a programu na Mikulášskou nadílku.

schvaluje
2) Vyhlášení výběrového řízení na ředitele TS. Stanovením podmínek pověřuje Ing. Jaromíra 
Kadlece a pana Miroslava Zetě. Termín vyhlášení do 15.12. 2010

schvaluje
3) Provedení inventury majetku v TS v Šenově. Termín provedení inventury do 31. 12. 2010,
předložení zápisu do 15. 1. 2011. Rada obce určuje komisi ve složení:
- předseda komise: pan Miroslav Zeť,
- členové: pan Pavel Mašík, paní Věra Osouchová, pan Vladimír Seifert.
Při inventarizaci komise provede řádné označení majetku TS.

schvaluje
4) Termín obecního bálu na den: 22. ledna 2O11.

II. RADA OBCE:

bere na vědomí
1) Informace o chystaném jednání s  firmou „Shopping centre FASTAV“

III) RADA OBCE:

doporučuje
1) Zrušení školské, bytové a zemědělské komise. Pověřuje místostarostu a starostu obce
oslovením jednotlivých leaderů politických stran. Rada obce navrhuje zřídit tyto komise:
kulturní v počtu 5 členů, sportovní 3 -5 členů, životního prostředí 5 členů, komisi pro rozvoj 

obce 6 členů a sociální 3 členy.
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doporučuje
2) Zastupitelstvu obce zrušení obecní policie z důvodu nedostatečné efektivnosti.

doporučuje
3) Vytvoření komisí rady: sociální, kulturní , sportovní , životního prostředí a rozvoj obce.

IV) RADA OBCE:

pověřuje
1) Starostu obce k jednání s firmou SWIETELSKY k výstavbě nového mostu u Fojtství.

pověřuje
2) Pana Miroslava Zetě k zjištění situace ohledně opravy cesty pod Salašem.

pověřuje
3) Zajištěním hudby a organizací obecního bálu Ing.Jaromíra Kadlece, p. Olgu Pallovou a p. 
Janu Sedlářovou.

pověřuje
4) Ing. Jaromíra Kadlece a JUDr. Vojtěcha Hývnara oslovením jednotlivých leaderů 
politických stran, aby zaslali návrhy na obsazení komisí. Podání návrhů na obsazení komisí 
zaslat poštou nebo e- mailem.

V Šenově u Nového Jičína dne: 22. listopadu 2010

………………………….. ……………………………
JUDr. Vojtěch Hývnar Ing. Jaromír Kadlec
starosta místostarosta
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