
                   Usnesení  z 27.  zasedání 

               ZO Ženklava  dne  27.8.2018 
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. Druhou  úpravu rozpočtu obce na rok 2018  takto: 

Příjmy ze  navyšují ze  14 150 359,- Kč na 16 866 113,- Kč, tj. o 2 715 754,- Kč 

Výdaje  se navyšují z 15 586 321,80  Kč na  17 215 921,80 Kč , tj. o  1 629 600,- Kč    

Financování se  ponižuje z 1 435 962,80  Kč na 349 808,80 Kč, tj. o 1 086 154,- Kč  / viz 
příloha/ 

3. Přijetí dotace ve výši 544 721,-Kč na projekt  Obnova  místní komunikace 24c v Ženklavě , 
a to z programu  11781 – Podpora rozvoje regionů MMR  

4. Přijetí dotace ve výši 669 133,-Kč na projekt  Novostavba  dětského sportovního hřiště 
s altánem, a to z programu  11781- Podpora rozvoje regionů MMR 

5. Přijetí dotace ve výši 359 100,-Kč na projekt Projektová dokumentace-vybudování 
chodníku v obci Ženklava, a to z Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 
2018  -  MSK  

6. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt Projektová 
dokumentace- vybudování chodníku v obci Ženklava z Programu na podporu přípravy 
projektové dokumentace 2018 ve výši 359 100,-Kč  mezi Moravskoslezským krajem a 
Obcí Ženklava  /viz příloha/  

7. Firmu Jankostav s.r.o., Ostrava jako vítěznou firmu vybranou hodnotící komisí 
v nabídkovém řízení  Oprava místních komunikací  v obci Ženklava  

8. Firmu  GLOBAL SPORT ČUPA  s.r.o., Nová Ves jako vítěznou  firmu vybranou  hodnotící 
komisí v nabídkovém řízení  Novostavba dětského hřiště  s altánem 

9. Firmu Pavel Bajer s.r.o., Štramberk jako vítěznou firmu vybranou hodnotící komisí 
v nabídkovém  řízení  Chodníkové těleso Ženklava podél silnice II/480 

10. Prodej  části  pozemku  ve vlastnictví obce v k. ú. Ženklava, a to parcely parc. č. 2127/17 a) ost. 
plocha/ost. komunikace o výměře 64 m2  za 50,-Kč/m2, úhradu zhotovení geom. plánu a 
poplatku za převod panu J.S.,Ženklava a paní Z.Š., Ženklava  na základě jejich  žádosti /viz příloha/  



11. Prodej parcely parc. č. 2119/5 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 307 m2 v k. ú. 
Ženklava  za 50,-Kč/m2 a úhradu poplatku za převod manželům V., Ženklava  na základě jejich 
žádosti /viz příloha/ 

12. Prodej parcely parc. č. 2129/4 ostatní plocha/jiná plocha o výměře 86 m2 v k. ú. Ženklava za 50,-
Kč/m2, úhradu zhotovení geometrického plánu a poplatku za převod panu J.Č., Ženklava na 
základě jeho žádosti / viz příloha/ 

13. Prodej parcely parc. č. 245 zahrada o výměře 1136 m2 v k.ú. Ženklava za 50,-Kč/m2 a úhradu 
poplatku za převod manželům Ž., Ženklava na základě jejich žádosti / viz příloha/ 

14. Prodej parcely parc. č. 2108/4 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 141 m2 v k. ú. 
Ženklava za 50,-Kč/m2, úhradu geometrického zaměření a poplatku za převod manželům B., 
Kopřivnice na základě jejich žádosti / viz příloha/ 

15. Prodej parcely parc. č. 2125/10 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 33 m2 v k. ú. 
Ženklava za 50,-Kč/m2 a úhradu poplatku  za převod panu B. H., Ženklava na základě jeho žádosti 
/ viz příloha/ 

16. Prodej parcel  parc. č.  2125/12 o výměře 1 m2 a parc. č. 2125/13 o výměře 59 m2, obě ostatní 
plocha/ostatní komunikace v k.ú. Ženklava za 50,-Kč/m2 a úhradu poplatku za převod paní A. H., 
Ženklava na základě její žádosti / viz příloha/ 

17. Prodej parcel parc. č. 2125/11 o výměře 133 m2, parc. č. 2125/14 o výměře 23 m2 a parc. č. 
2125/15 o výměře 52 m2, vše ostatní /ostatní komunikace v k. ú. Ženklava paní I. R., Ženklava   na 
základě její žádosti / viz příloha/ 

18. Prodej parcely  parc. č. 2088/5 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 50 m2 v k. ú. 
Ženklava  za 50,-Kč/m2 a úhradu poplatku za převod panu  M. K.  a paní G. R. , oba Ženklava  na 
základě jejich žádosti / viz příloha/ 

19. Nákup parcel parc. č. 417/7 zahrada o výměře 9 m2 , parc. č. 417/8 zahrada o výměře 33 m2, 
parc. č. 2199 ostatní plocha/jiná plocha o výměře 4 m2 a parc. č. 716/7  zahrada o výměře 32 m2, 
vše v k. ú. Ženklava za 50,-Kč/m2  a úhradu  zhotovení geometrického plánu od pana  M. K. a paní 
G. R. , oba Ženklava  / viz příloha/ 

20. Nákup parcely parc. č. 424/2 zahrada o výměře 20 m2 v k. ú. Ženklava za 50,-Kč/m2 a  úhradu 
zhotovení geometrického plánu od paní I. R., Ženklava / viz příloha/ 

21. Nákup parcely parc. č. 2200 ostatní plocha/jiná plocha o výměře  50 m2  v k. ú. Ženklava za 50,-
Kč/m2 od paní M. N., Ženklava / viz příloha / 

22. Záměr prodeje části  o výměře  85 m2  parcely ve vlastnictví obce v k. ú. Ženklava , parc. č.  266 
zahrada o výměře 202 m2  za 50,-Kč/m2, úhradu geometr. plánu a poplatku za převod  na KÚ na 
základě žádosti ze strany občana obce / viz příloha/ 

23. Zařazení požadavku pana B. M. , Ženklava do  Změny č. 3 Územního plánu Ženklavy / viz příloha/  

24. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku  ve výši 10 000,-Kč  na provozní náklady  chráněného 
bydlení ARCHA Nový Jičín  na rok 2018 / viz příloha/ 

25. Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000,-Kč  mezi  obcí Ženklava a Slezskou 
diakonií, Český Těšín  na provozní náklady  chráněného bydlení ARCHA Nový  Jičín v roce 2018 / 
viz příloha/ 



26. Žádost  o poskytnutí  finančního příspěvku  organizace SONS, oblastní odbočka  Nový Jičín na 
podporu aktivit ve prospěch  zrakově postižených v roce 2018 / viz příloha/ 

27. Smlouvu  o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5000,-Kč mezi obcí Ženklava a organizací 
SONS , oblastní  odbočka Nový Jičín na podporu aktivit ve prospěch zrakově postižených v roce 
2018 /viz  příloha/ 

28. Smlouvu o poradenské činnosti č. 2018/090/S  o zpracování a následném podání žádosti  o 
finanční podporu v rámci  IROP – výzva č. 88, Mateřská škola Ženklava  mezi Obcí Ženklava a 
firmou INNOVA Int. s.r.o. , Ostrava/ viz příloha/ 

29.  Smlouvu o poradenské činnosti č. 2018/091/S o zpracování  a následném podání žádosti o 
finanční podporu v rámci SFDI ČR, Chodník v obci Ženklava – bezpečnost na komunikacích mezi 
Obcí Ženklava a firmou INNOVA Int. s.r.o., Ostrava / viz příloha/ 

30. Příkazní smlouvu č. 2018/092/P na zajištění administrace projektu a administrace VZ MR 
s názvem Obnova místní komunikace 24c v Ženklavě  mezi obcí Ženklava a firmou INNOVA Int. 
s.r.o. /viz příloha/ 

31. Příkazní smlouvu č. 2018/093/P na zajištění administrace projektu a administrace  VZ MR 
s názvem Dětské hřiště  mezi Obcí Ženklava a firmou INNOVA Int. s.r.o. / viz příloha/ 

Bere na vědomí: 

1. kontrolu usnesení 

2. zprávu o činnost ZO  a OÚ 

3. návrh na pořízení změny Územního plánu Ženklavy podaný panem Božo Marijanem, ve znění 
předloženém prostřednictvím přílohy  č. 1 podkladového materiálu 

4. stanovisko pořizovatele, tj. Městského úřadu Kopřivnice, odboru stavebního řádu, územního 
plánování a památkové péče, k předloženému návrhu ve znění předloženém prostřednictvím 
důvodové zprávy 

5. sdělení KÚ  MSK k posouzení vlivů na životní prostředí v rámci  záměru  Novostavba stáje pro skot 
Ženklava / viz příloha/  

Ruší : 

1. v odstavci  ,, schvaluje ,, bod č. 8  v Usnesení z 26. Zasedání ZO Ženklava dne 6.6.2018 

Pověřuje: 

1. starostku obce informovat o výsledku jednání ZO bezodkladně navrhovatele a pořizovatele  o 
bodě č. 22 v odstavci ,, schvaluje,,    

 

RNDr. Karla Mlčáková                                            Bc. Vojtěch Rýdel   

starostka                             místostarosta 

 

Vyvěšeno:                 Sňato:  


