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Obec Šenov u Nového Jičína 

 

U S N E S E N Í 

z 6. zasedání Rady obce Šenov u Nového Jičína 

konaného dne 30. 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: 

 Doplněný program dnešního jednání. 
 

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

 Stanovení ceny budovy vč. pozemku p.č. 1585/1 a pozemků p.č. 594/1, 1595/1, 
1597/1 v k.ú. Šenov u Nového Jičína na základě znaleckého posudku. 

 
 Stanovení ceny pozemků p.č. 1917/23a, 1917/24b, 1917/24c v k.ú. Šenov u Nového 

Jičína na základě znaleckého posudku. 
 

 Návrh mandátní smlouvy mezi Obcí Šenov u Nového Jičína a Ing. Lenkou Zrníkovou 
na výkon odpovědného zástupce ve věci provozování vodního díla - tlakové 
kanalizace v obci Šenov u Nového Jičína. 

 
 Směrnici obce Šenov u Nového Jičína k poskytování informací podle zákona 

č.106/1999 Sb., o svobodném poskytování přístupu k informacím. 
 

 Jednací řád komisí rady obce Šenov u Nového Jičína. 
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 Delegování místostarosty Ing. Jaromíra Kadlece na valnou hromadu Regionu Poodří, 

která se uskuteční dne 31.3.2011 v 8:30 hodin na zámku v  Bartošovicích. 
 

 Na základě podpisu smlouvy finanční dar Policii ČR, který bude vyplacen ve dvou 
splátkách. 

 
 Na základě podpisu smlouvy finanční dar Svazu tělesně postižených v ČR, o.s.- místní 

organizace na každého člena svazu tělesně postižených v ČR žijícího v obci Šenov u 
Nového Jičína. 

 
 Žádat od obce Rybí finanční příspěvek na žáka. 

 
 Prodej příkopového ramene BERTI FB/P 500. 

 
 Prodej speciálního automobilu AVIA MP13 – plošina. 

 
 Prodej sklápěcího nákladního automobilu RENAULT KERAX. 

 
 Nákup 7 ks kontejnerů na svoz biologicky rozložitelného odpadu. 

 
 Nákup pytlů na plasty a zachovat měsíční cyklus dodávání a vývozu těchto pytlů. 

 
 
II. Rada obce 

doporučuje: 

 Zastupitelstvu obce projednat na základě stanovení znaleckého posudku prodej budov 
vč. pozemku p.č. 1585/1 a pozemků: p.č. 1594/1,1595/1,1597/1 v k.ú. Šenov u 
Nového Jičína. 

 
 Zastupitelstvu obce projednat na základě stanovení znaleckého posudku prodej a 

směnu pozemků p.č. 1917/23a, 1917/24b,  1917/24c v k.ú. Šenov u Nového Jičína. 
 

 Zastupitelstvu obce schválit prodej sklápěcího nákladního automobilu RENAULT 
KERAX. 

 
 Nadále pověřit p. Pavla Mašíka prozatímním vedením Technických služeb 

 
 
III. Rada obce 

odkládá: 

 MPZ 17/2011 na prodeje pozemků - zahrad: p.č. 472/1, 473/2, 474/2, 475/2, 476/2, 
477/2, 478/2, v k.ú. Šenov u Nového Jičína. 
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 Žádost Občanského sdružení Fond pro opuštěné a handicapované děti o finanční dar. 
 
 
IV. Rada obce 

bere na vědomí: 

 Informaci p. Miroslava Rešla ohledně prašnosti při bourání areálu TABAČKA a 
 řešení dopravní obslužnosti na ulici Jeremenkova. 

 
 Kontrolu plnění usnesení z 5. jednání rady obce konané dne 14.3.2011. 

 
 
V. Rada obce 

ukládá: 

 Panu Vladimíru Seifertovi a p. Miroslavě Procházkové písemně vyrozumět p. Pavla 
Tomana o zřízení zábradlí přes obecní komunikaci a zřízení veřejného osvětlení na 
komunikaci p.č. 1821/72. 

 
 
VI. Rada obce 

nedoporučuje: 

 Pana Pavla Mašíka jmenovat do funkce vedoucího Technických služeb. 
 
 
VII. Rada obce 

neschvaluje: 

 Žádost o bezúplatný převod pozemku a opravu betonového plotu p. Rudolfa Horáka. 
 

 Žádost p. Zdeňka Pečenky o zřízení osvětlení mezi garážemi na p.č. 1243/1 v k.ú. 
Šenov u Nového Jičína. 

 
 
 

………………………………….      …………………… 

JUDr. Vojtěch Hývnar      Ing. Jaromír Kadlec 

 starosta       místostarosta 

 
V Šenově u Nového Jičína 30. 3. 2011 


