
                 Usnesení  z 26.  zasedání 

               ZO Ženklava  dne  6.6.2018 
Po projednání předložených materiálů se ZO usneslo takto: 

Konstatuje: 

Je přítomno  6   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. První  úpravu rozpočtu obce na rok 2018  takto: 

Příjmy ze  navyšují ze  14 110 000,- Kč na 14 150 359,- Kč, tj. o  40 359,- Kč 

Výdaje  se navyšují z 15 282 000,- Kč na 15 586 321,80 Kč , tj. o  304 321,80 Kč    

Financování se navyšuje z 1 172 000,- Kč na 1 435 962,80 Kč, tj. o 263 962,80 Kč  / viz 
příloha/ 

3. Účetní závěrku a závěrečný účet obce za rok 2017 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 bez výhrad / viz příloha/ 

4. Účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni  31.12.2017 Základní školy a Mateřské školy 
Ženklava, příspěvková organizace  /viz příloha/  

5. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze 5.9.2017 mezi obcí Ženklava a firmou ASA  expert a.s. na 
zpracování projektové dokumentace  ,, Navýšení kapacity a rekonstrukce MŠ v Ženklavě ,, 

6. Dodatek č. 4 Smlouvy o zajištění provozu sběrného místa biologicky rozložitelného odpadu / viz 
příloha/ 

7. Prodej pozemku ve vlastnictví obce v k.ú.  Ženklava, a to parcely parc. č. 2135/7 vodní plocha o 
rozloze 294 m2  za 50,-Kč/m2 a úhradu poplatku za převod paní Pavle Sopuchové Ženklava na 
základě  její žádosti . / viz  příloha / 

8. Prodej  části  pozemku  ve vlastnictví obce v k.ú. Ženklava, a to parcely parc. č. 2127/17 a) 
ost.plocha/ost.komunikace o rozloze 64 m2  za 50,-Kč/m2, úhradu zhotovení geom.plánu a 
poplatku za převod panu Jaromíru Sopuchovi  na základě jeho žádosti. /viz příloha/  

9. Záměr prodeje části  parcely ve vlastnictví obce v k.ú. Ženklava , parc. č. 2108/1 ost.plocha/ost. 
komunikace  o rozloze  52 m2  za 50,-Kč/m2, úhradu geometr.plánu a poplatku za převod  na 
KÚza účelem narovnání vlastnických vztahů /viz příloha/ 

10. Záměr prodeje parcely ve vlastnictví obce v k.ú. Ženklava, parc. č. 2119/5 
ost.plocha/ost.komunikace o rozloze 307 m2  za 50,-Kč/m2 a poplatek za převod na KÚ za účelem 
narovnání vlastnických vztahů/viz příloha/  



11. Záměr prodeje parcely ve vlastnictví obce v k.ú. Ženklava , parc.č. 2129/4 ost.plocha/jiná plocha o 
rozloze 86 m2 za 50,-Kč/m2, úhradu zhotovení geom.plánu a poplatku za převod na KÚ za účelem 
narovnání vlastnických vztahů /viz příloha/ 

12. Záměr prodeje parcely ve vlastnictví obce v k.ú. Ženklava, parc.č. 245  zahrada o rozloze 1136  m2 
za 50,-Kč/m2, poplatku za převod na KÚ na základě žádosti manželů Žigových / viz příloha/ 

13. Záměr prodeje části parcel ve vlastnictví obce v k.ú. Ženklava, a to  parc. č. 2085/5 ostatní 
plocha/ost.komunikace o rozloze 50 m2, parc.č. 2125/10 ost.plocha/ost.komunikace o rozloze 33 
m2, parc.č. 2125/13, 2125/12 obě ost.plocha/ost.komunikace o rozloze 59 m2 a 1 m2, parc.č. 
2125/15,2125/14 a 2125/11 vše ost.plocha/ost.komunikace  o rozloze 52 m2, 23 m2 a 133 m2 za 
50,- Kč/m2 a případnou úhradu poplatku za převod na KÚ za účelem narovníní vlastnických 
vztahů /viz příloha/ 

14. Nákup parcel v k.ú. Ženklava  parc. č. 417/7, 418/8,716/7 vše zahrada a 2199   ost,plocha/jiná 
plocha o rozlohách 9 m2, 33 m2, 32 m2 a 4 m2, parc.č. 2200  ost.plocha/ost.kom. o rozloze   
50m2 , parc.č. 424/2 ost.pl./ost.kom. o rozloze  20m2 za 50,-Kč/m2 , úhradu geom. plánu a 
případnou úhradu poplatku za převod na KÚ  / viz příloha/ 

15. Zřízení věcného  břemene ve prospěch obce na parcele parc.č.  169/1 v majetku manželů 
Kahánkových inženýrské sítě –kanalizace / viz příloha/ 

 

Bere na vědomí: 

1.  Účetní závěrku Sdružení  Povodí Sedlnice za rok 2017 , celoroční hospodaření DSO a  
Závěrečný účet DSO Sdružení Povodí Sedlnice za rok 2017 včetně  Zprávy o výsledku 
přezkoumání  hospodaření DSO Sdružení Povodí Sedlnice, IČ  70237093, zpracované 
kontrolní skupinou KÚ MSK v souladu se zákonem č.  250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, § 17, odst. 7, písm. b)  bez výhrad  /viz příloha/ 

2.   Účetní závěrku Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016   za rok 2017, celoroční hospodaření DSO 
a Závěrečný účet DSO SOMPO 2016 za rok 2017 včetně  Zprávy  o výsledku přezkoumání hospodaření 
DSO  SOMPO 2016 , IČ 05232481, zpracované kontrolní skupinou  KÚ MSK v rozsahu stanoveném 
zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání  hospodaření  ÚSC a DSO ve znění pozdějších předpisů / viz 
příloha/ 

 

Ukládá: 

 

 

RNDr. Karla Mlčáková                                            Bc. Vojtěch Rýdel   

starostka                             místostarosta 

 

 

Vyvěšeno:                                                          Sňato:  


