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Obec Šenov u Nového Jičína 
 

VÝPIS  Z  U S N E S E N Í 
z 9. zasedání Rady obce Šenov u Nového Jičína 

konaného dne 9. června 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 Vladimíra Seiferta. 
 

 Uzavření Podnájemní smlouvy s panem M. Porubou, na pozemek p. č. 1717/2 v k. ú. 
Šenov u Nového Jičína. 

 
 MPZ 25/2011 na pronájem části areálu bývalých Sběrných surovin v Šenově u 

Nového Jičína. 
 

 Uzavření Nájemní smlouvy s Mgr. P. Žemlíkem na pozemky p. č. 763 a 762/10 v k. ú. 
Šenov u Nového Jičína do 9. 11. 2011. 

 
 Bezúplatný převod pozemku p. č. 689 v k. ú. Šenov u Nového Jičína vodní plocha, tok 

přirozený o výměře 1014 m2 v k. ú. Šenov u Nového Jičína na Povodí Odry s. p. a 
zveřejnění MPZ 27/2011 na úřední desce. 

 
 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB a právu provést stavbu na pozemku p. č. 

479 v obci a k. ú. Šenov u Nového Jičína pro Bc. R. Svobodu. 
 

 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB a souhlasu se zřízením stavby na pozemku 
p. č. 805/1 v obci a k. ú. Šenov u Nového Jičína pro stavbu zařízení „ REKO NTL 
Nový Jičín, ul. Suvorovova +1“ včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a 
vytyčovacích bodů pro společnost SMP Net s.r.o. 

 
 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení  VB a souhlasu se zřízením stavby na pozemku 

p. č. 190/1 a 631/8 v obci a k. ú. Šenov u Nového Jičína pro stavbu pod označením 
16010-003401 Šenov u Nového Jičína, přeložení kabelu pro společnost Telefonica O2  
Czech Republic a.s. 
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 Inventurně vyřadit a darovat nábytek a vybavení z bývalé ubytovny na ul. Elišky 

Krásnohorské č. 310 v Šenově u Nového Jičína občanům. 
 

 Žádost občanů Šenova u Nového Jičína na osazení basketbalového koše v případě 
doložení příslušných povolení ke stavbě, včetně vyjádření Policie ČR. 

 
 Výsadbu okrasných keřů u domu č. p. 638 na ulici Severní v Šenově u Nového Jičína. 

Termín: podzim 2011. 
 

 Rozpočtové opatření č. 4 v částkách: navýšení výdajů o 464 000,- Kč a financování ve 
výši 464 000,- Kč.  

 
 Možnost rozšíření svozu BRO, nebo nákupu dalších nádob na BRO. 

 
 
II. Rada obce 

 
neschvaluje: 

 
 MPZ 26/2011 na odkoupení pozemků p. č. 1824/2 o výměře 625 m2, 1824/2 o výměře 

385 m2, 1824/3 o výměře 160 m2 v k. ú. Šenov u Nového Jičína. 
 
 
III. Rada obce 

 
doporučuje: 

 
 Zastupitelstvu obce schválit prodej pozemků p. č. 472/2, 473/2, 474/2, 475/2, 476/2, 

477/2, 478/2  v k. ú. Šenov u Nového Jičína jako celek panu J. Slavíkovi. 
 

 Zastupitelstvu obce neschválit bezúplatný převod pozemku p. č. 1869 ost. plocha, ost. 
komunikace o výměře 1832 m2 v k. ú. Šenov u Nového Jičína od Ministerstva obrany 
ČR na obec Šenov u Nového Jičína. 

 
 Zastupitelstvu obce schválit Dohodu o spolupráci na projektu realizovaném z 

prostředků Operačního programu příhraniční spolupráce ČR- Polská republika 2007- 
2013. 

 
 Zastupitelstvu obce schválit Partnerskou smlouvu o spolupráci na projektu 

„Technologické centrum ORP Nový Jičín a elektronická spisová služba v území“ mezi 
Městem Nový Jičín a obcí Šenov u Nového Jičína. 
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IV. Rada obce 

 
bere na vědomí: 

 
 Zprávu o plnění usnesení 8. jednání rady obce konaného dne 16. 5. 2011. 

 
 Informaci paní Miroslavy Procházkové o případných černých stavbách v obci Šenov u 

Nového Jičína a vyzvání jednotlivých majitelů k dodání potřebných podkladů pro 
existenci staveb. 

 
 Návrh na plán oprav a investic výstavby v obci Šenov u Nového Jičína případné další 

doplnění investic a oprav. 
 

 Informaci o zahájení akce „Oprava objektu se změnou účelu užívání na ul. El. 
Krásnohorské č. 310 v Šenově u Nového Jičína“. 

 
 Stížnost pana M. Goláně na osazení basketbalového koše. 

 
 Jednání starosty obce JUDr. Vojtěcha Hývnara s ředitelem VOP 026 Šenov u Nového 

Jičína Ing. Adolfem Veřmiřovským ohledně místní sauny.  
 

 Zápis z jednání a splněné úkoly z RO č. 8 komise ŽP. 
 

 Směrnici k zadávání veřejných zakázek v Obci Šenov u Nového Jičína. Termín 
projednání: 11. jednání RO obce. 

 
 Dohodu o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu 

přes hraniční spolupráce ČR – Polská republika2007-2013. 
 

 Partnerskou smlouvu o spolupráci na projektu „Technologické centrum ORP Nový 
Jičín a elektronická spisová služba v území“ mezi Městem Nový Jičín a obcí Šenov u 
Nového Jičína. 

 
 
 
V. Rada obce 

 
odkládá: 

 
 Odkládá výsadbu okrasných keřů u domu č. p. 638 na ulici Severní v Šenově u 

Nového Jičína na podzim 2011. 
 
 Směrnici k zadávání veřejných zakázek v Obci Šenov u Nového Jičína. 

 
 Náměty občanů v Šenově u Nového Jičína na využití bývalého areálu PARTR. 



4 
 

 
 Úpravu interiéru a dovybavení nábytku na stavebním úseku a sekretariátě obecního 

úřadu v Šenově u Nového Jičína. 
 
 
VI. Rada obce 

 
ukládá: 
 
 Paní M. Balášové odstranění nepovoleně vysazených stromů do 7 dnů od převzetí 

dopisu. V případě, že tak neučiní, budou tyto stromy odstraněny pracovníky 
Technických služeb v Šenově u Nového Jičína na náklady p. M. Balášové. 

 
 
 
 
………………………………….      …………………… 

JUDr. Vojtěch Hývnar      Ing. Jaromír Kadlec 
 starosta       místostarosta 

 
 
 
V Šenově u Nového Jičína 15. 6. 2011 


