
Obec Šenov u Nového Jičína 

 

U S N E S E N Í 

z 2. zasedání Rady obce Šenov u Nového Jičína 

konaného dne 8. prosince 2010 v 16:00 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. 

 

1) RADA OBCE: 
 
schvaluje 
a) Zřízení věcného břemene na stavbu propustku (pod nadjezdem), smlouvu o smlouvě budoucí 
a zřízení zástavního práva pro Českou spořitelnu. 
 
b) Vyplácet bývalému starostovi p. Vladimíru Demeterovi odstupné ve splátkách, s možností 
úpravy výše splátek dle finanční situace obce. 
 
c) Účast místostarosty Ing. Jaromíra Kadlece na jednání valné hromady Regionu Poodří dne 16. 
12. 2010 v 9: 00 na zámku v Bartošovicích. 
 
d) Žádost firmy ALMA s.r.o. zastoupenou jednatelem p. M. B., se sídlem U Rybníka 497, 741 
01 Nový Jičín, o pronájem pozemku p. č. 1612 (cca 136 m2) v k. ú. Šenov u Nového Jičína za 
účelem zřízení vjezdu a parkování u areálu společnosti ALMA s.r. o. Cenu pronájmu pozemku 
stanoví znalecký posudek. 
 
e) Uhrazení částky 51,-Kč  za 3ks plánovacích kalendářů TJ ZORA PRAHA. 
 
f) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právo provést přípojku NNK – k. ú. 
Nový Jičín – dolní předměstí a Šenov u Nového Jičína p. č. 336/127 – maj. Město Nový Jičín 
firmě ARPEX  s.r.o. Bartošovice 12, 742 54 Bartošovice. Radě obce byly předloženy katastrální 
mapy p. č. 336/127, 489/7 , 804 a 796/1 
 



g) Žádost p. Blanky Kovářové o pronájem části pozemku p. č. 1636 
 
h) V průběhu roku 2011 vyplatit finanční dar ve výši 11 000,- Kč Plavecké škole LAGUNA 
Nový Jičín. 
 

2) RADA OBCE: 
 

neschvaluje 

a) Zaslat finanční příspěvek Fondu ohrožených dětí.  
 
b) Žádost p. Jaroslava Kulišťáka o náhradní pozemek p. č. 1714/13 o rozloze 335 m2. 
 
c) Zaslat finanční příspěvek Nadačnímu fondu Rozum a Cit. 
 
d) Žádost p. Zdeňka Mikulenky o prodej pozemku p. č. 967 a části obecního pozemku 997/1 v k. 
ú. Šenov u Nového Jičína. 
 
e) Žádost pana Petra Podhajského o úhradu zálohové faktury firmě ČEZ za montáž přeložky VN 
na ulici Severní.  
 
 
3) RADA OBCE: 
 
bere na vědomí 
 
a) Jednání starosty JUDr. Vojtěcha Hývnara s VOP 026 Šenov u Nového Jičína zastoupený Ing. 
Adolfem Veřmiřovským o zakoupení a montáži autobusové zastávky. 
 
b) Nabídku na získání dětského hřiště od firmy TR ANTOŠ Trutnov. 
 
c) Žádost nájemníků domu o opravu nebo výměnu vstupních dveří na ulici Dukelská 174, Šenov 
u Nového Jičína. 
 
d) Pozvání na Žerotínské fórum konané dne 13. prosince 2010 od 13:00v Praze. 
 
e) Stížnost na zpevnění cesty a osvětlení u garáží. 
 
f) Žádost manželů Fickových a Matyskových na osvětlení ulice Malostranská. 
 
g) Žádost pana Malichera o práci v komisi pro životní prostředí. 
 



 
4) RADA OBCE: 
 
doporučuje 
Zastupitelstvu obce projednání věcného břemena p. č. 135 k. ú. Šenov u Nového Jičína 
 
5) RADA OBCE: 
 
odkládá 
a) Nájem pozemku p. č. 653/4 k. ú. Šenov u Nového Jičína (areál hřiště). 
 
b) Žádost p. Yvony Tisovské o povolení montáže klimatizace. 
 
6) RADA OBCE: 
 
ukládá 
a) Pozvat na zasedání rady p. Pavla Kačírka k jednání o pozemku p. č.653/4 k. ú. Šenov u 
Nového Jičína (areál hřiště). 
 
b) Technickým službám v Šenově u Nového Jičína provést opravu dveří na ulici Dukelská 174. 
 
 
V Šenově u Nového Jičína 17. 12. 2010 
 
 
……………………….       …………………… 
starosta obce   místostarosta 


