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Obec Šenov u Nového Jičína 

 

U S N E S E N Í 

z 5. zasedání Rady obce Šenov u Nového Jičína 

konaného dne 14. března 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 jednání. Zapisovatelku p. Petru Majkusovou a ověřovatelku zápisu p. Olgu 
Pallovou. 

 Přidělení bytu č.9 v domě s chráněnými byty panu Miroslavu Chovancovi. 

 Smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o zřízení VB na zřízení  podzemního kabelu 
CYKY 4x16 v délce cca 2 m a jistící skříň SP182/PSP1P 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. 

 
 Smlouvu o provedení stavby kanalizační přípojky na p.č. 1421 o výměře 1819 m2 

v k.ú.‚Šenov u Nového Jičína mezi obcí Šenov u Nového Jičína a panem Jaroslavem 
Zedníkem. 

 
 Smlouvu č. IP-12-8007942 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB a práva provést 

stavbu nadzemního kabelu AES 4x16 mm v délce cca 38 m a nový  sloup PB 9/6 na 
pozemku p.č. 522 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. 
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 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB a souhlas se zřízením stavby plynárenského 
zařízení na p.č. 646 o výměře 1398 m2, 190/1 o výměře 15 523 m2 a 651/6 o výměře 
365 m2 v k.ú. Šenov u Nového Jičína mezi obcí Šenov u Nového Jičína a firmou SMP 
Net, s.r.o.  zastoupena na základě plné moci ze dne 31.12.2009 společností RWE Gas 
Net, s.r.o. 

 
 Uzavřít roční smlouvu (MPZ 22/2010) na pronájem části pozemku p.č. 1612 v k.ú. 

Šenov u Nového Jičína za účelem parkování aut za cenu 50,- Kč/m, což činí roční 
nájem 6 800 Kč. 

 
 Na základě podpisu smlouvy s vedoucím skupiny Ivo Sosnou pronájem nebytových 

prostor (bývalý PARTR) hudební skupině JAZZ DIVAS. 
 

 

II. Rada obce 

doporučuje: 

 Zaslat dopis p. Michalu Kaldovi s pozváním na příští jednání rady obce a k projednání 
stížnosti manželů Bronislavy a Kamila Kulákových. 

 
 Firmě TVARSTAV – REAL,s.r.o. sepsání a podpis dohody o možnosti přístupu 

a příjezdu přes bránu z obecního pozemku p.č. 653/3 v k.ú. Šenov u Nového Jičína na 
pozemek p.č. 653/9 v k.ú. Šenov u Nového Jičína. 

 
 Zastupitelstvu obce neschválit MPZ 10/2010 na úpravu ceny části pozemku p.č. 1378 

v k.ú. Šenov u Nového Jičína. 
 

 Zastupitelstvu obce zanechat Jednací řád ZO beze změn. 

 Zastupitelstvu obce neschválit další využití MHD. 
 

 

III. Rada obce 

neschvaluje: 

 Žádost manželů Žákových o slevu na poplatku za psa. 
 

 Žádost firmy TVARSTAV- REAL s.r.o. o řešení dopravní situace na komunikaci p.č. 
652/1 v k.ú. Šenov u Nového Jičína okolo tenisových kurtů. 
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 MPZ 20/2011 o odkoupení pozemku p.č. 1040/5 a části pozemku p.č. 1021 v k.ú. 
Šenov u Nového Jičína. 

 
 MPZ 10/2010 na úpravy ceny části pozemku p.č. 1378 v k.ú. Šenov u Nového Jičína. 

 

 

IV. Rada obce 

odkládá: 

 Žádost pana Pavla Tomana na zajištění opravy zábradlí malého přemostění vodního 
příkopu na p.č. 189 (ost. plocha), k.ú. Šenov u Nového Jičína a zřízení veřejného 
osvětlení za tímto příkopem p.č.189 a 1821/73 (ost. komunikace), k.ú. Šenov 
u Nového Jičína. 

 
 Žádost o zateplení příčky a umístění odsávače par paní Zuzaně Hegarové. 
 
 Návrh smlouvy o dílo mezi obcí Šenov u Nového Jičína a firmou DIGIS, spol. s.r.o. 

 

 

V. Rada obce 

ukládá: 

 Starostovi obce dořešit dokumentaci k bytu paní Zuzany Hegarové. 
 
 Starostovi objasnění okolností nájmu bytu paní Zuzany Hegarové. 

 
 Všem členům rady, aby na 7. zasedání obce předložili své návrhy na řešení dopravní 

situace a potřebu oprav dopravního značení. Současně ukládá starostovi oslovit 
Autoškolu Praim paní Annu Kubovou a požádat ji o součinnost v této záležitosti. 

 
 
VI. Rada obce 

byla seznámena: 

 S nabídkou sportovního klubu v Šenově u Nového Jičína na bezplatné využití 
tenisového areálu pro místní školu v dopoledních hodinách. 
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 S návrhem p. Pavla Kačírka na úpravu, případně doplnění jednacího řádu 
zastupitelstva. 

 
 S výší úroků z 20 000 000 Kč úvěru. 

 
 S dopisem p. Pavla Kačírka, ve kterém podal několik podnětů k prověření kontrolnímu 

výboru. 
 

 

VII. Rada obce 

bere na vědomí: 

 Konkrétní návrhy na využití areálu sběrných surovin (Partr) na ulici Malostranská 
v Šenově u Nového Jičína. 

 

 

 

………………………………….      …………………… 

JUDr. Vojtěch Hývnar      Ing. Jaromír Kadlec 

 starosta       místostarosta 

 
V Šenově u Nového Jičína 14. 3. 2011 


