
               Usnesení  z  25 .  zasedání

            ZO Ženklava  dne  12.3.2018
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. Pátou  úpravu rozpočtu obce na rok 2017, a to takto:

     Příjmy se navyšuji o   1 041 300,- Kč  na   16 533 587,- Kč

     Výdaje se navyšují o  26 671,-  Kč na   20 420 489,19 Kč

     Financování se  ponižuje o   1 014 629,- Kč  na    3 886 902,18 Kč  / viz příloha/

3. Záměr prodeje parcely parc.č.  2135/7 vodní plocha o výměře  294 m2  za 50,-Kč /m2
s tím, že kupující  zaplatí   poplatek za vklad na KÚ  za účelem narovnání  vlastnických
vztahů/ viz příloha/

4. Záměr  prodeje  části  označené  písmenem  ,,a,,  parcely  parc.  č.  2127/17  ostatní
plocha/ost.komunikace  o  výměře  64  m2   za  50,-Kč  /m2  s tím,  že  kupující  uhradí
geometrické  zaměření,  geom.plán   a  poplatek  za  vklad  na  KÚ  za  účelem  narovnání
vlastnických vztahů / viz příloha /

5. Vyhlášení  podání  nabídek  na  pronájem  poloviny  nebytového  prostoru  v budově  č.p.
160 /viz příloha /

6. Používání osobního automobilu RZ 1TH 6164 pro potřeby obce s tím, že náhrady se  řídí §
173 až 176  zákoníku práce

7. Ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona  č. 128/2000 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, IČ  258 72 826, deleguje jako zástupce obce pro výkon
všech  práv  akcionáře  paní  RNDr.  Karlu  Mlčákovou  ,  nar.  ………………..,  bytem
…………………… Delegace zástupce obce , jakožto zástupce akcionáře je určena k výkonu
všech  práv  akcionáře  jménem  akcionáře  na  valné  hromadě  konané  v pátek  dne
25.5.2018, a to k výkonu 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. ………………………, bytem ………………………………

8. Stanovení  počtu  zastupitelů  ve  smyslu  §  67  a  68  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích
/obecních zřízeních /ve znění pozdějších předpisů, a to  9ti členného zastupitelstva obce
Ženklava pro volební období 2018 - 2022

9. Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku mezi obcí Ženklava a Mysliveckým spolkem
Ženklava   ve  výši  25 000,-Kč  na  náklady  spojené  s  činností  spolku  v plnění  úkolů
myslivosti v roce 2018 /viz příloha/

10. Smlouvu o poskytnutí  finančního příspěvku mezi  obcí  Ženklava a organizací   ČZS  ZO
Ženklava ve výši 30 000,-Kč na venkovní úpravy kolem zahrádkářské chaty, úpravu fasády
zahr. chaty a údržbu okolí pomníku padlých  v roce  2018 / viz příloha /

11. Smlouvu  o poskytnutí finančního příspěvku mezi  obcí Ženklava  a SDH Ženklava  ve výši
25 000,-Kč na zájmovou činnost mládeže  v roce  2018 /  viz příloha/

12. Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku mezi obcí Ženklava a Spolkem rodičů  při ZŠ a
MŠ  Ženklava ve výši 20 000,-Kč  na akce  pro děti v roce  2018 / viz příloha/

13.  Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku mezi obcí  Ženklava a  TJ Sokol Ženklava ve
výši 97 800,-Kč na údržbu a dovybavení sportovišť v roce 2018 / viz příloha/

14. Smlouvu mezi obcí Ženklava a firmou INNOVA Int. s. r.o. Ostrava o poradenské činnosti
při  zpracování  a  podání  žádosti  o  finanční  podporu  v rámci  Programu  129 290  Min.
zemědělství ČR na obnovu rybníku /viz příloha /

15. Smlouvu mezi obcí Ženklava a firmou INNOVA Int. s.r.o. Ostrava o poradenské činnosti
při zpracování a podání žádosti  o finanční podporu v rámci MSK-Program na podporu
přípravy  projektové dokumentace 2018, a to na  chodník- 2.část / viz příloha/

16. Dodatek  č.  17  ke  smlouvě  o  zneškodňování  komun.  odpadů   mezi  obcí  Ženklava  a
firmou AVE CZ odpad. hospodářství č. 022/2018 o navýšení poplatků za svoz o 2,5 % /viz
příloha/

17. Třetí střednědobý plán sociálních služeb na území města Kopřivnice se zapojením města
Štramberk a obcí Závišice a Ženklava na období 2018-2021 / viz příloha/

Neschvaluje :

1. Žádost  na  odprodej   části  pozemku  parc.  č.  2126/35
ost.plocha/ost.komunikace o výměře 223 m2 / viz příloha /

2. Vyhlášení  konkurzního  řízení  na  vedoucí  pracovní  místo  ředitele/ředitelky
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Ženklava  příspěvková
organizace,IČ  73184594, Ženklava 204, 742 67  Ženklava, okr. Nový Jičín 



Ruší  :   

                   1.     Používání osobního automobilu RZ  4TO 7345, které bylo schváleno bodem č.
6 v odstavci Schvaluje v   usnesení 1. zasedání ZO Ženklava dne 16.12.2014 , a to z důvodu
prodeje uvedeného automobilu

                   2.   Bod č.  2 v  odstavci Schvaluje z usnesení 18.zasedání ze dne 7.3.2017 :  záměr
prodeje nemovitosti  č.p. 160 a parcely parc.č. 143 zast.plocha a nádvoří o rozloze  465 m2
v k.ú. Ženklava

Bere na vědomí:

1.  Kontrolu usnesení

2. Zprávu hlavní inventarizační komise s tím, že veškerý majetek obce 

                                    byl inventarizován a nebyly shledány inventární rozdíly  

      3.   Zprávu o činnosti ZO a OÚ

      4.   Zprávu o činnosti FV a KV za rok 2017

5. Rozpočet  DSO  Sdružení  povodí  Sedlnice  na  rok  2018  dle  přílohy
podkladového materiálu

6. Zprávu  revizní  komise  DSO  Sdružení  povodí  Sedlnice  ze  dne
20.12.2017 dle přílohy podkladového materiálu

Ukládá:

1) Připravit materiály pro audit za  rok 2017 

            Z: zaměstanci,starostka,místostarosta                  T:  30.4.2018

2) Připravit závěrečný účet obce  za rok 2017

Z: zaměstanci,starostka,místostarosta                  T: 10.6.2018 

RNDr. Karla Mlčáková                                          Bc. Vojtěch Rýdel

starostka                        místostarosta

Vyvěšeno: 14.3.2018            Sňato:




