
           Usnesení  z 21.  zasedání 

        ZO Ženklava  dne  26.6.2017 
Po projednání předložených materiálů se ZO usneslo takto: 

Konstatuje: 

Je přítomno   9   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. Druhou  úpravu rozpočtu obce na rok 2017  takto: 

Příjmy ze  navyšují ze 13 500 629,20 Kč na 13 578 142,20 Kč, tj. o 77 513,- Kč 

Výdaje  se navyšují z 15 863 946,70 Kč na 16 227 202,20 Kč , tj. o 363 255,50 Kč    

Financování se navyšuje ze  2 363 317,50 Kč na  2 649 060,00 Kč, tj. o  285 742,50 Kč  / viz 
příloha/ 

3. Účetní závěrku a závěrečný účet obce za rok 2016 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 bez výhrad / viz příloha/ 

4. Účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni  31.12.2016 Základní školy a Mateřské školy 
Ženklava, příspěvková organizace  /viz příloha/ 

5. 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  za odhadní cenu 113 400,-Kč 
městu Štramberk na základě  jeho žádosti . 

6. Nákup pozemků parc.č. 155 zast.plocha a nádvoří o výměře  1138 m2, parc.č. 482/1 zahrada o 
výměře 1272 m2, parc.č. 482/2 trvalý travní porost o výměře  2912 m2, parc.č. 484 zahrada o 
výměře 2085 m2, parc.č. 488 ostatní plocha o výměře 4075 m2, parc.č.  490/2  ostatní                      
plocha o výměře 1673 m2, parc.č 721/3 o výměře 16365 m2, parc.č. 724/1 o výměře 6762 m2, 
parc.č. 1888/2 o výměře 15645 m2 a parc.č. 2088/3 o výměře 1597 m2 v k.ú. Ženklava za 
smluvně dohodnutou cenu  506 124,-Kč                         

7. Žádost o navýšení příspěvku zřizovatele na rok 2017 a výši příspěvku v částce 38 280,-Kč na 
pokrytí nákladů na plat chůvy v MŠ na období 9. až 12. měsíc 2017. / viz příloha/ 

8. Výsledek  výzvy k podání nabídky na opravu MK a vítěznou firmu  Jankostav s.r.o., Ostrava 

Neschvaluje  

1. Pořízení   Změny  č. 3  Územního  plánu  Ženklavy  ve  prospěch  návrhu pana Břetislava Holuba za 
podmínky úhrady nákladů na pořízení této změny navrhovatelem 



Bere na vědomí: 

1.  Účetní závěrku Sdružení  Povodí Sedlnice za rok 2016 , celoroční hospodaření DSO a  
Závěrečný účet DSO Sdružení Povodí Sedlnice za rok 2016 včetně  Zprávy o výsledku 
přezkoumání  hospodaření DSO Sdružení Povodí Sedlnice, IČ  70237093, zpracované 
kontrolní skupinou KÚ MSK v souladu se zákonem č.  250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, § 17, odst. 7, písm. b)  bez výhrad  /viz příloha/ 

2.   Zprávu o provedené inventuře majetku obce za rok 2016 / viz příloha/ 

4.   Návrh na pořízení změny Územního plánu Ženklavy podaný panem Břetislavem Holubem, ve 
znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu 

5.   Stanovisko pořizovatele, tj.  Městského úřadu Kopřivnice, odboru stavebního řádu, územního 
plánování a památkové péče, k předloženému návrhu ve znění předloženém prostřednictvím 
důvodové zprávy / viz příloha / 

6. Žádost pana Pustky, Ženklava o pronájem části  o rozloze 44 m2  pozemku parc. č.  2127/5 v k.ú. 
Ženklava / viz příloha/ 

Pověřuje 

Starostku obce informovat o výsledku jednání zastupitelstva bezodkladně navrhovatele a 
pořizovatele 3. změny ÚP Ženklavy  

 

Ukládá: 

 

 

RNDr. Karla Mlčáková                                            Bc. Vojtěch Rýdel 

starostka                             místostarosta 

 

 

Vyvěšeno:   27.6.2017                                                       Sňato:  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


