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Obec Šenov u Nového Jičína 
 

VÝPIS  Z  U S N E S E N Í 
z 5. zasedání zastupitelstva obce Šenov u Nového Jičína 

konaného dne 28. dubna 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: 
 

 Doplněný program 5. zasedání zastupitelstva obce. 
 

 Zapisovatelku p. Petru Majkusovou a ověřovatele zápisu p. Janu Šromovou a Vladimíra 
Seiferta. 

 
 Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2011 v těchto částkách: navýšení v příjmové části o 26 

224 000 Kč, navýšení ve výdajové části o 3 240 000 Kč a navýšení ve financování o 22 984 
000 Kč. 

 
 Využít  hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína, příspěvkové organizace 

ve výši 160 971,72 Kč na pokrytí ztráty z minulých let. 
 

 Technickým službám, příspěvkové organizaci, prodej sklápěcího nákladního automobilu 
RENAULT  KERAX. 

 
 Delegovat starostu JUDr. Vojtěcha Hývnara na řádnou valnou hromadu Severomoravských 

vodovodů a kanalizací se sídlem Ostrava, která se koná dne 11. května 2011 od 10:00 hodin. 
 

 Smlouvu o zřízení VB č. 1751/79/5 se společností SMP Net s.r.o., kterou zastupuje na 
základě plné moci společnost RWE Gas Net, s.r.o. 

 
 Uzavřít Darovací smlouvu č. DS-NJ-028-11-Vym pozemku p.č. 11/3 vodní plocha, tok 

přirozený o výměře 175 m2 mezi Obcí Šenov u Nového Jičína Ředitelstvím silnic a dálnic, 
Praha 4. 

 
 Uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu provést stavbu a smlouvě o uzavření budoucí 

smlouvy o zřízení VB č. B-789/10 mezi Obcí Šenov u Nového Jičína a  Povodím Odry s.p. 
Ostrava 1. 
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 Směnu pozemku p. č. 1917/23a) o výměře 49 m2 zahrada za p. č. 1917/20c) – zahrada o 

výměře 16 m2 a část pozemku p. č. 1917/24b) – zahrada o výměře 33 m2 a prodej části 
pozemku p. č. 1917/24b)- zahrada o výměře 128 m2 dle GP č. 1365-79/2010 zpracovaným 
Ing. Pavlem Nippertem a znaleckého posudku č. 52-II-2011 zpracovaným p. Milanem 
Tomanem, manželům Haně a Marku Rakovým. 

 
 Dodatek č. 9 ke Smlouvě o úvěru č. 588/06/LCD na snížení úrokové sazby mezi Obcí Šenov 

u Nového Jičína a Českou spořitelnou, a.s. 
 

 Uzavření Smlouvy o zřízení VB na p. č. 479 v k. ú. Šenov u Nového Jičína mezi Obcí Šenov 
u Nového Jičína a společností ČEZ Distribuce a.s. 

 
 Uzavření Smlouvy o zřízení VB na p. č. 191 v k. ú. Šenov u Nového Jičína mezi Obcí Šenov 

u Nového Jičína a společností ČEZ Distribuce a.s. 
 

 Uzavřít Smlouvu o zřízení VB na p. č. 1421 v k. ú. Šenov u Nového Jičína mezi Obcí Šenov 
u Nového Jičína a panem Jaroslavem Zedníkem. 

 
 S účinností od 29.4.2011 novou výši měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva 

obce dle seznamu uvedeném v příloze č. 1 této informace. 
 

 Provedení auditu firmou EBIT Consult s.r.o., který bude zaměřen na prověření peněžních 
toků dle zadání obecního úřadu za období 1995 - 2010 (včetně), jedná se o 16 účetních 
období (vztah OÚ – Partr s.r.o.) a prověření výtěžnosti prodeje, úhrady, peněžních toků a 
účetních operací ve vztahu k objektu bývalé vojenské posádky v Šenově u Nového Jičína. 

 
 
II. Zastupitelstvo obce 
 
neschvaluje: 
 

 Další využití MHD Nový Jičín. 
 
 
III. Zastupitelstvo obce 
 
bere na vědomí: 
 

 Ponechání čl. 14 „Střet zájmů“ v Jednacím řádu zastupitelstva obce v původním znění. 
 

 Prodej příkopového ramena BERTI. 
 

 Prodej speciálního automobilu AVIA MP13 – plošina. 
 

 Zprávu inventarizační komise o průběhu celé inventarizace. 
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IV. Zastupitelstvo obce 
 
bylo seznámeno: 
 

 Se zprávou o plnění 4. usnesení zastupitelstva obce konaného dne 24. 2. 2011. 
 
 
 
JUDr. Vojtěch Hývnar      Ing. Jaromír Kadlec 
 
 starosta       místostarosta 
 
 
 
 
Zapsala: Petra Majkusová 
 
 
V Šenově u Nového Jičína dne 9. května 2011 


