
          Usnesení  ze 17.  zasedání 

        ZO Ženklava  dne 20.12.2016 
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. Rozpočet obce na rok 2017 :    Příjmy :    11 916 000,-Kč  

        Výdaje :     14 415 687,-Kč    Financování :  2 499 687,-Kč  

3. Třetí  úpravu rozpočtu obce na rok 2016  takto: 

Příjmy ze  navyšují ze 14 715 777,87,-Kč na 16 680 567,87Kč, tj. o 1 964 790,- Kč 

Výdaje  se navyšují z 12 418 510,-Kč na 12 617 723,-Kč , tj. o 199 213,-Kč /viz příloha/   

Financování se ponižuje z  - 2 297 267,87Kč na  - 4 062 844,87Kč,tj. o  -1 765 577,-Kč   

4. Záměr prodeje parcely parc. č. 2765/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 115 m2 
v k.ú. Štramberk za tržní cenu 28750,-Kč a poplatek za převod. / viz příloha/ 

5. Pronájem parcely parc.č. 245 zahrada v k.ú. Ženklava  za 500,-Kč /rok a provádění údržby  
na náklady pronajímatele. Záměr byl vyvěšen od 9.11. do 25.11.2016 a nebyly k němu 
vzneseny  žádné připomínky. / viz příloha včetně zdůvodnění/ 

6. Poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2017 ve výši  550,- Kč/ osobu a rok dle 
přiloženého zdůvodnění / viz příloha/ 

7. OZV č. 3/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 5.1.2017/ viz 
příloha  

8. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-8012046 mezi obcí Ženklava a ČEZ 
Distribuce,a.s., Děčín  za účelem umístění  zemního vedení NN na pozemku parc.č. 
2088/4 ostatní plocha, a to za jednorázovou náhradu 1000,-Kč / viz příloha/ 

9. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-8017855/02 mezi obcí Ženklava a ČEZ 
Distribuce,a.s. , Děčín za účelem zřízení, umístění a provozování  zařízení NN na pozemku 
parc.č. 2088/1  ostatní plocha , a to za jednorázovou náhradu 2000,-Kč / viz příloha/ 

10. Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou- 
oblast Novojičínsko východ mez obcí Ženklava a MSK  / viz příloha/ 



11. Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou-
oblast Novojičínsko západ  mezi obcí Ženklava  a MSK / viz příloha/ 

12. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací č. NJ/433/i/2016/Ja mezi MSK, Správou 
silnic MSK a  obcí Ženklava o darování částí pozemku parc.č. 2120/1 
ost.plocha/ost.komunikace pod vybudovanými  chodníky /viz příloha/ 

13. Prodloužení platnosti II. střednědobého plánu sociálních služeb na území města 
Kopřivnice se zapojením města Štramberka a obcí Závišice, Ženklava na období 2013-
2016 do roku 2017 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy / viz 
příloha/ 

14. Žádosti a poskytnuté částky  dotací : 

a) SDH Ženklava ve výši 25 000,-Kč na rok 2017 na zájmovou činnost  mládeže / viz 
příloha/ 

b) ČZS ZO Ženklava ve výši 30 000,-Kč na venkovní úpravy kolem zahrádkářské boudy a 
na údržbu okolí  pomníku padlých / viz příloha/ 

c) Mysliveckému spolku Ženklava ve výši 20 000,-Kč na rok 2017 , a to na 2.část výměny 
střešní krytiny klubovny /viz příloha/ 

d) Společnosti SALUS o.p.s. Kopřivnice ve výši 5000,-Kč na chod zařízení v roce 2017 / viz 
příloha/ 

e) Záchranné stanici Bartošovice ve výši 3000,-Kč na chod zařízení v roce 2017 / viz 
příloha/ 

f) ZŠ a MŠ Ženklava ve výši 900 000,-Kč na provoz v roce 2017 / viz příloha/ 

15.  Prodloužení příspěvku na budování domovních ČOV nebo čistícího zařízení majitelům RD 
v Ženklavě ve výši 35 % z ceny včetně DPH bez souvisejících nákladů, a to do konce 
volebního období 2014-2018 s tím, že podmínky zůstávají stejné / viz příloha/  

 

Bere na vědomí: 

1. Kontrolu usnesení / viz příloha / 

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

3. informace o přípravě III. Střednědobého plánu sociálních služeb a připravovaných 
změnách v sociální oblasti ve znění návrhu prostřednictvím důvodové zprávy a přílohy č. 1 
podkladového materiálu / viz příloha/  

Pověřuje : 

1. Starostku obce k poslednímu rozpočtovému opatření v roce 2016 v neomezeném 
rozsahu, a to při mimořádných událostech- mimořádných výdajích 

 



Ukládá: 

1. Provést řádnou inventuru majetku obce  Ženklava ke dni 31.12.2016 

Z:  předsedové inventarizačních komisí           T. dle plánu inventur   

 

 

 

RNDr. Karla Mlčáková                                            Bc. Vojtěch Rýdel 

starostka                             místostarosta 

 

 

Vyvěšeno: 21.12.2016                           Sňato:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


