
Usnesení z 18 . zased ání

ZO Ženklava dne 7.3.20!7
Po projednání před!ožených materiálů se ZO usneslo takto:

konstatuie:

Je přítomno 7 členů zastupitelstva, zasedáníje usnášeníschopno.

Schva!uie:

1. Program jednání dnešního zasedání a způsob diskuze (diskuze i zYad občanŮ bude
probíhat ke každému bodu samostatně).

2. lámér prodeje nemovitosti číslo popisné 160 a parcely parc.č. ].43 zastavěná plocha a

nádvoří o rozloze 465 m2 v k.ú. Ženklava /viz příloha/

3. lámér prodeje parcely parc. č. 109 zahrada v k.ú, Ženklava /vizpříloha/

4. Zámér nákupu pozemků parc.č. 155 zast.plocha a nádvoří o rozloze II38 m2, parc.Č.

482/1, zahrada o rozloze 1272 m2, parc.č. 482/2 trvalý trav.porost o rozloze 29L2
m2,parc.č. 484 zahrada o rozloze 2085 m2,parc. č, 488 ost,plocha o rozloze 4075 m2,
parc.č. 49Ol2 ost.plocha o rozloze L673 m2, parc.č. 7ZLl3 o rozloze 16 365 m2, parc.Č.

724/L o rozloze 6 762 m2,parc.č. 1888/2 o rozloze 15 645 m2 a parc. č, 2O88l3 o rozloze
t597 m2v k.ú. Ženklava za odhadnícenu ]-0,-Kč /m2 případně cenu nižší / viz přílohal

5. Prodej parcel parc, č. 2758/21trvalý trav.porost o výměře !42 m2, parc.č. 2768/33

ost.plocha/manip.plocha o výměYe 232 m2, parc.č, 2768/35 ost.plocha/manip.plocha o

výměře701 m2 a parc.č. 2768/45 ost.plocha/manip.plocha o výměře 412 m2 v k.Ú.

Štramberk za odhadnícenu 204 306,-Kč / vizpříloha/

6. Prodej parcely parc,č. 276512 zast.plocha a nádvořío výměře 115 m2 v k.ú. Štramberk za

odhadnícenu 28 750,-Kč / viz plíloha/

7. Smlouvy o poskytnutífinančního příspěvku mezi obcí Ženklava a

a) SDH Ženklava na rok 2017 ve výši 25 OOO,-Kč na zájmovou činnost mládeŽe /viz
příloha/

b) Čzs zo Ženklava na rok 2OI7 ve výši 30 000,-Kč na venkovní úpravy kolem

zahrádkářské boudy a údržbu okolí pomníku padlých /vizpYílohal

c) Mysliveckému spolku Ženklava na rok 2Ot7 ve výši 20 O00,-Kč, a to na výměnu střeŠní

krytiny klubovny / viz příloha/

8. Žádost a výši 90 OOO,- Kč poskytnuté dotace pro TJ SOKOL Ženklava na ÚdrŽbu

sportovníh o zařízení a vybudování vrtu na vodu /viz příloha/



9. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi obcí Ženklava a

SMVaK Ostrava a,s, za účelem budování vodovodního řadu a chodníkových těles podél
komunikace ll/480 v k.ú. Ženklava / viz příloha/

10. Ve smyslu § 84 odst.2 písm. f) zákona č, L28|2OO0 Sb., o obcích ( obecní zřízení| ve znění
pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti ASOMPO,a.s./ se sídlem Životice u

Nového Jičína 194,PsČ 742 72, lČ 258 72 826, deleguje jako zástupce obce pro výkon
všech práv akcionáře paní RNDr. Karlu Mlčákovou, nar, 14,4,1950, bytem Ženklava 285,
PSČ 742 67,Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena kvýkonu
všech práv akcionáře jménem akcionáře na valné hromadě konané v pátek dne
26,5.2OL7, a to kvýkonu všech práv akcionáře na této řádné valné hromadě, nebo
náhradní valné hromadě společnosti ASOMPO,a.s. konané za tuto řádnou valnou
hromadu.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby
místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně panu Bc. Vojtěchu Rýdlovi,
nar.18.4.L961 , bytem Ženklava 66, PSČ 742 67,

11. Podání žádosti o úvěr na opravu místních komunikací na základě nabídek bankovních
ústavů.

Bere na vědomí:

1,. Čtvrtou úpravu rozpočtu obce Ženklavaza rok 2016 /vizpřílohaf -

2. Žádost paníHany Bjačkové o odstraněnítúje na hřbitově /vizpříloha/

Uk!ádá:

RNDr. Karla Mlčáková

starostka

Vyvěšeno: 8,3,2017

Bc. Vojtěch Rýdel

místostarosta

Sňato:


