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Obec Šenov u Nového Jičína 
 

U S N E S E N Í 
ze 4. zasedání zastupitelstva obce Šenov u Nového Jičína 

konaného dne 24. února 2011 v 18:00 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. Zastupitelstvo obce 
 
schvaluje: 
 
Ad 1.  Doplněný program 4. jednání zastupitelstva obce. 
 
Ad 2.  Zapisovatelku p. Petru Majkusovou a ověřovatele zápisu p. Irenu Pauló a Ing. 

Josefa Huba. 
 
Ad 3.2. Jednací řád Zastupitelstva obce Šenov u Nového Jičína, za předpokladu 

úpravy některých bodů jednacího řádu. 
 
Ad 3.3. Rozpočet obce Šenov u Nového Jičína na rok 2011 v příjmové části 27 058 200 

Kč, ve výdajové části 25 851 000 Kč a financování pro rok 2011 v částce 
1 207 200 Kč. 

 
Ad 3.4. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o zrušení Obecní policie v Šenově  

u Nového Jičína. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 15. 3. 
2011 a bude zveřejněna na úřední desce nejméně po dobu 15- ti dnů. 

 
Ad 3.5.  Technickým službám rozdělit zlepšený hospodářský výsledek za rok 2010 ve 

výši 122 104,74 Kč takto: do fondu odměn částku 40 000 Kč, do rezervního 
fondu 82 104.74 Kč. 

 
Ad 3.6.  Delegovat p. Miroslava Zetě na řádnou valnou hromadu firmy ASOMPO a.s., 

která se koná 3. 6. 2011. 
 
Ad 3.7.  Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Šenov u Nového Jičína 

na 1. pololetí roku 2011. 
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Ad 4.1.  Smlouvu č. IV-12-8004199/2 o zřízení věcného břemene za finanční náhradu 
na pozemku p.č. 879/1 mezi obcí Šenov u Nového Jičína a společností ČEZ 
Distribuce a.s. zastoupenou na základě udělené plné moci ze dne 1. 10. 2010  
p. Josefem Petříkem. 

 
 
II. Zastupitelstvo obce 
 
bylo seznámeno: 
 
Ad 3.2. S kontrolou plnění 3. usnesení zastupitelstva obce konaného dne 25. 1. 2011. 
 
Ad 5.1. S dopisy p. Pavla Kačírka a občanů bydlících v okolí tenisových kurtů a hřiště. 
 
Ad 5.2. Se zprávou o celkové situaci ve vydávání dodatečného povolení na přístřešky 

a pódia, kterou vypracovala p. Miroslava Procházková. 
 
 
III. Zastupitelstvo obce 
 
bylo informováno: 
 

O podpisu smlouvy starostou JUDr. Vojtěchem Hývnarem s firmou FASTAV 
DEVELOPMENT- AOC,s.r.o. 

 
O podepsání svěřenecké smlouvy o úschově peněz s notářem JUDr. Jaroslavem 
Haratickým. 

 
O tom, že všichni členové zastupitelstva obce obdrží každé usnesení rady 
i zastupitelstva obce v plném znění. 

 
 
 
 
JUDr. Vojtěch Hývnar      Ing. Jaromír Kadlec 
 
 starosta       místostarosta 
 
 
 
 
Zapsala: Petra Majkusová 
 
 
 
V Šenově u Nového Jičína dne 24. února 2011 


