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Obec Šenov u Nového Jičína 

 

VÝPIS  Z  U S N E S E N Í 

z 6. zasedání zastupitelstva obce Šenov u Nového Jičína 
konaného dne 15. června 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 6. jednání zastupitelstva, zapisovatelku p. Petru Majkusovou  
a ověřovatele zápisu JUDr. Karla Třetinu a Ing. Jaroslava Nevrlého. 

 
 Rozpočtové opatření č. 5 v těchto částkách: navýšení v příjmové části o 4 535 500 Kč, 

navýšení ve výdajové části o 2 315 500 Kč a navýšení ve financování o 2 220 000 Kč. 
 

 Celoroční hospodaření obce Šenov u Nového Jičína a závěrečný účet obce za rok 2010 
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 s výhradou 
nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá nápravná opatření, 
která provedou zodpovědní pracovníci obce Šenov u Nového Jičína. 

 
 Zrušení Dodatku č. 4 ke směrnici o finanční kontrole ze dne 21.12. 2010 a schvaluje 

Dodatek č. 5 ke směrnici o finanční kontrole, který bude platný od 1.7. 2011. 
 

 Dohodu o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu 
příhraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013. 

 
 Komisi pro zadávání veřejných zakázek ve složení: předseda: Miroslava Procházková- 

referent SÚ, členové: Ing. Josef Hub-zastupitel, Ing. Jaromír Kadlec- místostarosta 
obce, Ing. Jaroslav Nevrlý - zastupitel, Pavel Mašík- vedoucí TS. 

 
 Delegovat místostarostu Ing. Jaromíra Kadlece na valnou hromadu Regionu Poodří 

v Bartošovicích. 
 



2 

 Žádost ŽŠ a MŠ příspěvkové organizace Šenov u Nového Jičína o přijetí finančního 
daru. 

 
 Prodej pozemků parcela č. 1283/1 zahrada o výměře 210 m2, p. č. 1284 zahrada o 

výměře 93 m2, parcela č. 1917/26 zahrada o výměře 86 m2, p. č. 1917/28 zahrada o 
výměře 169 m2 v k. ú. Šenov u Nového Jičína panu V. Hendrychovi. 

 
 Změnu názvu železniční zastávky v obci, kde místo názvu „Nový Jičín - zastávka“ 

bude název „Šenov u Nového Jičína“. Obec uhradí náklady na pořízení cedule 
s novým názvem. 

 
 
II. Zastupitelstvo obce 
 
bylo seznámeno: 
 

 Se zprávou o plnění 5. usnesení zastupitelstva obce konaného dne 28. 4. 2011. 
 
 
III. Zastupitelstvo obce 
 
odkládá: 
 

 Rozhodnutí o uzavření Partnerské smlouvy 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. 

 
 
IV. Zastupitelstvo obce 
 
doporučuje: 
 

 Přizvat do příštího zasedání zastupitelstva obce Bc. Evu Kukolovou, vedoucí odboru 
informatiky MěÚ Nový Jičín k objasnění spolupráce na projektu „ Technologické 
centrum ORP Nový Jičín a elektronická spisová služba v území“. 

 
 Znovu vyvěsit MPZ 17/2011. 

 
 
V. Zastupitelstvo obce 
 
bere na vědomí: 
 

 Výzkum a vyplnění dotazníků zaslaných fakultou veřejných politik Slezské univerzity 
v Opavě. 

 
 Vyřazení MPZ 23/2011 z programu z důvodu nedodání potřebného znaleckého 

posudku. 
 

 Informaci o účasti p. Miroslava Zetě na řádné valné hromadě firmy ASOMPO a.s. 
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 Informace místostarosty obce Ing. Jaromíra Kadlece o jednáních s firmou PARTR 

spol. s.r. o. a o probíhajícím auditu firmou EBIT Consult s.r.o. 
 
 
VI. Zastupitelstvo obce 
 
neschvaluje: 
 

 Prodej budovy na parcele č. 1585/1 zast. plocha a nádvoří včetně pozemku o výměře 
166 m2 a parcely č. 1594/1 zahrada – 600 m2, 1595/1 orná půda – 984 m2, 1597/1 
zahrada – 634 m2 Ing. Z. Adoltovi. 

 
 Záměr na prodej pozemků parcela č. 472/1 zahrada – 142 m2 , 473/2 zahrada – 580 m2 

, p. č. 474/2 zahrada – 755 m2, 475/2 zahrada – 736 m2, 476/2 zahrada – 733 m2, 477/2 
zahrada – 787 m2, 478/2 zahrada – 701 m2 v k. ú. Šenov u Nového Jičína J. Slavíkovi. 

 
 Bezúplatný převod pozemku parcela č. 1869 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 

1832 m2 v k. ú. Šenov u Nového Jičína do majetku obce za podmínek, které jsou 
stanoveny pro bezúplatný převod z majetku České republiky – Ministerstva obrany. 

 
 
 
V Šenově u Nového Jičína dne 22. června 2011 
 
 
 

JUDr. Vojtěch Hývnar      Ing. Jaromír Kadlec 

 starosta       místostarosta 


