
          Usnesení  z  19 .  zasedání 

        ZO Ženklava  dne  3.5.2017 
Po projednání předložených materiálů se ZO usneslo takto: 

Konstatuje: 

Je přítomno  7  členů zastupitelstva, zasedání je usnášení schopno. 

Schvaluje: 

1. Program jednání dnešního zasedání a způsob diskuze (diskuze i z řad občanů bude 
probíhat ke každému bodu samostatně). 

2. První úpravu rozpočtu obce na rok 2017, a to takto: 

     Příjmy se navyšuji o 1 584 629,20 Kč  na  13 500 629,20 Kč 

     Výdaje se navyšují o 1 448 259,70 Kč na  15 863 946,70 Kč 

     Financování se ponižuje o  136 369,50 Kč  na  2 363 317,50 Kč  / viz příloha/ 

3. Přijetí úvěru od ČS, a.s. ve výši 2,5 mil. Kč  na opravu místních komunikací 

4. Smlouvu o úvěru č. 0317065419 mezi ČS, a.s. a obcí Ženklava / viz příloha/ 

5. Přijetí dotace ve výši 400 000,-Kč od MMR v rámci podprogramu Podpory a rozvoje  
venkova, DT č.2 na dětské prvky víceúčelového  hřiště /viz příloha / 

6. Záměr na prodej pozemků ve vlastnictví obce v k.ú. Štramberk, a to parcel parc. č. 2768/5 
o rozloze 113 m2, parc.č. 2768/3 o rozloze 66 m2, parc.č. 2766/1 o rozloze 37 m2 , vše 
zastavěná plocha a nádvoří a  parc. č. 2768/34 o rozloze  36 m2, manipulační plocha / viz 
příloha / 

7. Souhlasné prohlášení pro KÚ pro MSK katastr. prac. Nový Jičín mezi manželi 
Vachalíkovými, Ženklava a obcí Ženklava ve vztahu k nově vznikajícím pozemkům parc. č. 
2119/3, 2119/4 a 2119/6 v k.ú. Ženklava /viz příloha/ 

8. Souhlasné prohlášení pro KÚ pro MSK katastr. prac. Nový Jičín mezi manželi 
Veselovskými, Kopřivnice a obcí Ženklava ve vztahu k nově vzniklému  pozemku parc.č. 
2119/7 v k.ú. Ženklava / viz příloha / 

9. Žádost  Asociace zdrav.postižených, smíšená organ. Kopřivnice, z.s. o poskytnutí 
finančního příspěvku na 20. ročník  Sportovních her zdrav. handic. dětí a dospělých a výši 
tohoto příspěvku v částce  3000,-Kč  / viz příloha/ 

10. Smlouvy o poskytnutí  finančního příspěvku mezi obcí Ženklava a  

a) Asociací zdrav.postižených,smíš.organ. Kopřivnice,z.s. ve výši 3000,-Kč na organizaci 
20.ročníku  Sportovních her zdrav.handic. dětí a dospělých / viz příloha / 



b) TJ SOKOL Ženklava ve výši  90 000,-Kč na údržbu sportovního zařízení a vybudování 
vrtu na vodu / viz příloha/ 

11. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi  Obcí Ženklava a 
SmVaK Ostrava a.s. pro stavbu  Ženklava-rekonstrukce vodovodního řadu / viz příloha/   

12. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti  č. 2/2017 mezi obcí Ženklava a firmou 
4M Rožnov, spol. s r.o. pro stavbu telekomunikačního vedení  / viz příloha/ 

13. Na základě žádosti fi ARPEX Morava s.r.o. v zastoupení ČEZ Distribuce posílení vedení  NN 
zemním vedením  na parcelách parc. č. 656/6, 656/2, 650,8, 650/11, 650/14, 650/15, 
650/16, 650/18, 650/17, 650/13, 650/12 v k.ú. Ženklava  a povolení se vstupem na MK č. 
26c, parc. č. 2125/1  v k.ú. Ženklava / viz příloha / 

14. Změnu ve využití finanční dotace pro Myslivecký spolek Ženklava pro rok 2017 / viz 
příloha/ 

15. Dodatek č. 16  Smlouvy o zneškodňování komun. odpadů v obci Ženklava č. 022/98 o 
navýšení cen za svoz odpadů  o 0,7% ke dni 1.5.2017 / viz příloha/ 

16. Navýšení počtu zaměstnanců obce Ženklava na počet 5  

17. Výzvu k podání nabídky na odkoupení nemovitostí parc. 143 a 109/1 v k.ú. Ženklava / viz 
příloha/ 

Bere na vědomí: 

1. Zprávu revizní komise DSO Sdružení povodí Sedlnice / viz příloha/ 

2. Rozpočet DSO Sdružení povodí Sedlnice na rok 2017 / viz příloha/ 

3. Rozpočtový výhled DSO Sdružení povodí Sedlnice na roky 2018-2021 / viz 
příloha/ 

  

Ukládá: 

  

 

 

RNDr. Karla Mlčáková                                            Bc. Vojtěch Rýdel 

starostka                             místostarosta 

 

 

Vyvěšeno:                                                        Sňato:  


