
          Usnesení  ze 24.  zasedání 

        ZO Ženklava  dne 12.12.2017 
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. Rozpočet obce na rok 2018 :   příjmy :    14 110 000,-Kč  

        výdaje :    15 282 000 ,-Kč  

        financování :  1 172 000,-Kč     /viz příloha/ 

3. Rozpočtové výhledy : a)  střednědobý na období 2019-2020 :  /viz příloha/   

                                   b)   dlouhodobý na období 2019  - 2022:  / viz příloha/ 

4.   Čtvrtou  úpravu rozpočtu obce na rok 2017  takto: 

Příjmy ze  navyšují ze 14 084402,20 Kč na 15 492 287,00 Kč, tj. o 1 407 884,80 Kč 

Výdaje se ponižují z 21 932 293,70 Kč na 20 393 818,18 Kč, tj. o  1 538 475,52 Kč   

Financování se ponižuje ze 7 847 891,50 Kč  na 4 901 531,18 Kč, tj. o  2 946 360,32 Kč   

         / viz příloha/ 

4.  Zařazení návrhu pana Břetislava Holuba do nejbližší pořizované změny Územního plánu 
Ženklavy /viz příloha/ 

5. Záměr pořídit Změnu č. 3 Územního plánu Ženklavy za podmínky úhrady nákladů na její 
pořízení  navrhovatelem 

6. Žádost  o pořízení Změny č. 3 Územního plánu Ženklavy Městským úřadem Kopřivnice 
/viz příloha/ 

7. Záměr prodeje části parcely parc. č. 2129/1 ost.plocha/ostatní komunikace  v k.ú. 
Ženklava  za  cenu stanovenou znalcem, úhradu zhotovení  geometrického plánu a 
úhradu poplatku za převod / viz příloha/  

8. Smlouvu o nákupu  parcel v k.ú. Ženklava od  bratrů Krichtanových  , Německá spol. 
republika / viz příloha/ 

9. Záměr pronájmu části budovy č.p. 160    / viz příloha/ 



10. OZV č. 1/2017  o místním  poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 29.12.2017 / viz 
příloha/   

11. Poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2018 ve výši  550,- Kč/ osobu a rok dle 
přiloženého zdůvodnění / viz příloha/ 

12.  Navýšení odměn neuvolněným členům ZO dle Nařízení vlády  o výši odměn členů 
zastupitelstev ÚSC č. 318/2017 Sb., a to od 1.1.2018 a do plné výše dle N 318/2017 Sb. 

13. Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0317065419 ze dne 9.5.2017  /viz  příloha/ 

14. Smlouvu o zřízení věcného břemene –služebnosti č. IV-12-8016981/VB3 mezi obcí 
Ženklava a ČEZ Distribuce,a.s., Děčín  za účelem umístění  zemního vedení NN na 
pozemku parc.č. 2088/4 ostatní plocha v k.ú. Ženklava, a to za jednorázovou náhradu 
2000,-Kč / viz příloha/ 

15. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést  č. IV-
12-8014318  mezi obcí Ženklava a ČEZ Distribuce,a.s. , Děčín za účelem zřízení, umístění a 
provozování  Zařízení distribuční soustavy na pozemku parc.č. 484/13  ostatní plocha 
v k.ú. Ženklava, a to za jednorázovou náhradu 1000,-Kč / viz příloha/ 

16. Žádosti a poskytnuté částky  dotací : 

a) SDH Ženklava ve výši 25 000,-Kč na rok 2018 na zájmovou činnost  mládeže / viz 
příloha/ 

b) ČZS ZO Ženklava ve výši 30 000,-Kč na rok 2018 na venkovní úpravy kolem 
zahrádkářské chaty,úpravu fasády zahr. chaty a údržbu okolí pomníku padlých / viz 
příloha/   

c) Mysliveckému spolku Ženklava ve výši 25 000,-Kč na rok 2018 , a to na náklady 
spojené s činností  spolku  v plnění úkolů myslivosti /viz příloha/   

d) Spolku rodičů při ZŠ a MŠ Ženklava na akce pro děti  v roce  2018 ve výši 20 000,-Kč     
/ viz příloha / 

e) TJ Sokol Ženklava, z.s.  ve výši 97 800,-Kč na údržbu a dovybavení sportovišť v roce 
2018 /viz příloha/ 

f) ZŠ a MŠ Ženklava ve výši 943 000,-Kč na provoz v roce 2018 / viz příloha/ 

17. Pana  Pavla Davida, Ženklava  jako  člena  Finančního výboru obce Ženklava  

18. Výši poplatku do MAS Lašsko  5,-Kč/občana  od roku 2018  

19. Finální dokument Místní akční plán ORP Kopřivnice ve znění předloženém přílohy č.1. 

 

Bere na vědomí: 

1. Kontrolu usnesení / viz příloha / 



2. Zprávu o činnosti ZO a OÚ /viz příloha/ 

3. Návrh na vydání Změny č. 2 Územního plánu Ženklavy s jeho odůvodněním ve znění 
předloženém prostřednictvím důvodové zprávy  /viz příloha/ 

4.  Návrh na pořízení změny Změny č.3 Územ. plánu Ženklavy podaný panem Břetislavem  
Holubem a stanovisko pořizovatele, tj. MěÚ Kopřivnice, odboru staveb. řádu, územn. 
plánování a památkové péče, k předloženému návrhu ve znění předloženém prostřednictvím 
důvodové zprávy /viz příloha/ 

5. Závěrečný účet DSO SOMPO 2016 za rok 2016, rozpočet  na rok 2018 a střednědobý  
rozpočtový výhled  / viz příloha/  

Konstatuje: 

1. Změna č. 2 Územního plánu Ženklavy není v rozporu s politikou územního rozvoje , 
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a se stanovisky dotčených orgánů 

Vydává : 

1. Dle § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováním a stavebním řádu       
( stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 2 Územního plánu Ženklavy 
/viz příloha/ 

Pověřuje : 

1. Starostku obce k poslednímu rozpočtovému opatření v roce 2017 v neomezeném 
rozsahu, a to při mimořádných událostech- mimořádných výdajích 

2. Starostku obce informovat o výsledku jednání ZO Ženklava bezodkladně navrhovatele 
a pořizovatele o Změně č. 3 Územního plánu Ženklavy 

Určuje: 

1. Místostarostu pana Bc. Vojtěcha  Rýdla zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem 
na pořízení  Změny č. 3 Územního plánu Ženklavy 

Ukládá: 

1. Provést řádnou inventuru majetku obce  Ženklava ke dni 31.12.2017 / viz příloha/ 

Z:  předsedové inventarizačních komisí              T. dle plánu inventur   

 

RNDr. Karla Mlčáková                                            Bc. Vojtěch Rýdel 

starostka                             místostarosta 

 

Vyvěšeno: 13.12.2017                           Sňato:  


