Obec Šenov u Nového Jičína
VÝPIS

Z U S N E S E N Í

ze 46. jednání Rady obce Šenov u Nového Jičína
konaného dne 21. září 2020 na Obecním úřadě v Šenově 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:

2.

Program 46. jednání rady obce.

4.1

Přidělení obecního bytu 2+1 na ul. Družstevní č. p. 492 paní Markétě Bartošové. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení.

4.2

Uzavření Darovací smlouvy ve výši 10 000 Kč mezi obcí Šenov u Nového Jičína a Mysliveckým spolkem
Šenov – Kunín, se sídlem Kunín. Dar bude využit na nákup krmiva pro zimní přikrmování zvěře, zajištění
léčivých prostředků ke zlepšení zdravotního stavu zvěře a vybudování zařízení k jejímu chovu.

4.3

Uzavření Darovací smlouvy ve výši 20 000 Kč mezi obcí Šenov u Nového Jičína a Rybářským spolkem
„ŽIVÁ VODA“ a to na pokrytí výdajů souvisejících s mimořádnou událostí (přívalový déšť) – 17. 8. 2020
na Opravilově rybníku v Šenově u Nového Jičína.

5.1

Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o omezení užívání nemovitosti služebnosti mezi obcí Šenov u N. J.,
Tesco Stores ČR, a.s. Praha a ŘSD ČR, a.s., pobočka Ostrava v rozsahu 52 m2 na stavbu – přechod pro
chodce u OC Tesco za cenu 5 000 Kč + DPH.

5.2

Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě mezi obcí
Šenov u N. J., Tesco Stores, a.s. a ŘSD ČR, s. p. o., pobočka Ostrava přes pozemky 834/1, 834/18, 834/9
v majetku společnosti Tesco Stores, a.s. Praha v k. ú. Šenov u N. J. Jednorázová náhrada za zřízení
služebnosti bude činit 3 000 Kč +. DPH.

5.3

MPZ 11/2020 pronájem 2 parkovacích míst pro osobní automobily na ul. Školní parcela č. 671/3 v k. ú.
Šenov u Nového Jičína.

5.4

MPZ 12/2020 pronájem 3 parkovacích míst pro osobní automobily na ul. Malostranská parcela č. 632
v k. ú. Šenov u Nového Jičína.
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II.

Rada obce
byla seznámena:

3.

Se zprávou o plnění usnesení rady obce č. 45. ze dne 7. 9. 2020.

III. Rada obce
určuje:
Zapisovatelku Petru Majkusovou.

IV. Rada obce
projednala:
4.2

Žádost Mysliveckého spolku Šenov – Kunín, se sídlem Kunín na finanční dar pro rok 2020, který bude
použit k nákupu krmiva pro zimní přikrmování zvěře, zajištění léčivých prostředků ke zlepšení zdravotního
stavu zvěře a vybudování zařízení k jejímu chovu.

4.3

Žádost Rybářského spolku „ŽIVÁ VODA“ o poskytnutí mimořádného finančního daru na pokrytí výdajů
souvisejících s mimořádnou událostí (přívalový déšť) – 17. 8. 2020 na Opravilově rybníku v Šenově
u Nového Jičína.

V Šenově u Nového Jičína 25. 9. 2020

Pozn. Dokument je upraven z důvodu ochrany osobních údajů.

_________________
Ing. Jaromír Kadlec
starosta

_________________
JUDr. Karel Třetina
místostarosta
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