
                Usnesení  z  23 .  zasedání 

             ZO Ženklava  dne  18.9.2017 
Po projednání předložených materiálů se ZO usneslo takto: 

Konstatuje: 

Je přítomno  8  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. Třetí  úpravu rozpočtu obce na rok 2017, a to takto: 

     Příjmy se navyšuji o   506 260 Kč  na   14 084 402,20Kč 

     Výdaje se navyšují o  5 705 091,50Kč na   21 932 293,70 Kč 

    Financování se  navyšuje o   5 198 831,50 Kč  na    7 847 891,50 Kč  / viz příloha/ 

3. Žádost mysliveckého spolku Ženklava o finanční příspěvek na nákup materiálu na činnost 
v roce 2017 a  výši tohoto příspěvku v částce 20 000,-Kč / viz příloha/ 

4. Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku mezi obcí Ženklava a Mysliveckým spolkem 
Ženklava  ve výši 20 000,-Kč na nákup materiálu potřebného pro činnost spolku v roce 
2017 /viz příloha/ 

5. Žádost  organizace SONS Nový Jičín  o finanční příspěvek na podporu aktivit ve prospěch  
zrakově postižených v roce 2017 a výši tohoto příspěvku v částce 5000,-Kč / viz příloha/ 

6. Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku mezi obcí Ženklava a organizací  SONS  Nový 
Jičín  ve výši 5000,-Kč na aktivity zrakově postižených v roce 2017 /viz příloha/ 

7. Žádost Slezské  diakonie, chráněné bydlení ARCHA Nový Jičín o finanční příspěvek na 
zajištění služby pro klienta v roce 2017 a výši tohoto příspěvku v částce 5000,-Kč /viz 
příloha/ 

8. Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku mezi obcí Ženklava a Slezskou diakonií, 
chráněné bydlení ARCHA  Nový Jičín ve výši 5000,-Kč na zajištění služeb pro klienta v roce 
2017 / viz příloha/ 

9.  Na základě  žádosti pana M. Rašky , Ženklava  umístění  zpomalovacího retarderu  na  
MK č. 26c v blízkosti domu č.p. 319 za podmínky , že budou splněny návrhy  v žádosti, tj. 
vyřízení nezbytných povolení a úhrada ze soukromých prostředků /viz příloha/   

 

Bere na vědomí: 



1. Kontrolu usnesení 

2. Zprávu o činnosti ZO a OÚ 

 

Ukládá: 

  

 

 

RNDr. Karla Mlčáková                                            Bc. Vojtěch Rýdel 

starostka                             místostarosta 

 

 

Vyvěšeno:                                                        Sňato:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


