
Usnesení  z 3.  zasedání 

ZO Ženklava  dne  11.2.2019 
Po projednání předložených materiálů se ZO usneslo takto: 

Konstatuje: 

Je přítomno  8  členů zastupitelstva, zasedání je usnášení schopno. Omluven p. Luděk Zavadil 

Schvaluje: 

1. Program jednání veřejného zasedání a způsob diskuze (diskuze zastupitelů  i hostů z řad  

občanů bude probíhat ke každému bodu samostatně). 

2.  Pátou úpravu rozpočtu obce na rok 2018  takto: 

      Příjmy se povyšují ze 17 558 452,- Kč na 18 154 132,- Kč, tj. o 595 680,- Kč 

      Výdaje se ponižují z 14 196 779,05 Kč na 14 177 873,05 Kč, tj. o 18 906,- Kč 

      Financování se ponižuje z – 3 361 672,95 Kč na – 3 976 258,95 Kč, tj. o 614 586,- Kč 

3.   Smlouvy o poskytnutí dotací spolkům působících v obci Ženklava 

a) SDH Ženklava ve výši 40 000,- Kč na rok 2019 na zájmovou činnost mládeže 

b) ČZS ZO Ženklava na rok 2019 ve výši 30 000,- Kč na náklady spojené s vnitřními 

úpravami chaty a údržbou okolí pomníku padlých 

c) Mysliveckému spolku Ženklava ve výši 25 000,- Kč na rok 2019 na náklady spojené 

s činností spolku při plnění úkolu myslivosti 

d) TJ Sokol Ženklava ve výši 145 000,- Kč na údržbu a dovybavení sportovišť v roce 

2019 

e) Spolku rodičů při ZŠ a MŠ Ženklava ve výši 25 000,- Kč na akce pro děti v roce 2019. 

4.  Podání žádosti o dotace: 

a)   na výstavbu „Hasičská stěna junior“ v rámci výzvy k podávání žádostí o poskytnutí 

dotace  v roce 2019 z podprogramu MMR ČR Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační 

titul117d8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku 

b)  na rekonstrukci lávky e.č.L4, vedoucí přes řeku Sedlnici, a to v rámci výzvy k podávání 

žádosti o poskytnuti dotace v roce 2019.  

5. Smlouvu o dílo mezi Obec Ženklava a DIGIS spol. s.r.o. vedenou pod číslem smlouvy 

ZEN19-SOD týkající se aktualizace map v katastru nemovitosti katastrálního území Ženklava 



6. Smlouvu o dílo mezi Obec Ženklava a Jankostav spol. s.r.o. ve věci „obnova místní 

komunikace 24c v Ženklavě“                                   

7. Smlouvu o dílo mezi Obec Ženklava a SAVEKO spol. s.r.o. ve věci výstavby vodovodní 

přípojky v místní komunikaci pasport. číslo  24c v Ženklavě  

8. Uzavření dohody o vykonání práce mezi Obci Ženklava a zastupitelkami Obecního 

zastupitelstva Ženklava p. Kahánkovou Martinou a Plačkovou Kateřinou                        

 9. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje pana Miroslava Černocha jako určeného 

zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územně plánovacích dokumentací 

obce Ženklava 

10. Schvaluje vyvěšení záměru koupi parcely parc. č. 156/13, ostatní plocha/jiná plocha o 

výměře 526 m2 v k.ú. Ženklava za 100,- Kč,-m2 a parc. č. 1567/15 ostatní plocha/jiná plocha 

o výměře 7 m2 v k.ú.Ženklava za částku 100,- Kč/m2 od spoluvlastníků p. Hejl, Hruškovský 

a Burgert /viz příloha/  

11. Dodatek smlouvy č.18 o zneškodňování komunálních odpadů v obci Ženklava č. 

022/98 mezi Obci Ženklava a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.   

Bere na vědomí: 

1.  Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočet DSO Sdružení povodí Sedlnice na rok 2019 

dle přílohy podkladového materiálu 

2.  Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu revizní komise DSO Sdružení povodí Sedlnice 

ze dne 21.12.2018 dle přílohy podkladového materiálu 

3.  Zprávu o činnosti ZO a OU 

4.  Podání žádosti  na odkoupení parcely parc. č. 1567/13 ostatní plocha/jiná plocha o výměře 

526 m
2
 v k.ú. Ženklava za 100,- Kč/m

2 
a parc. č. 1567/15 ostatní plocha/jiná plocha o výměře 

7 m
2
 v k.ú. Ženklava za 100,- Kč/m

2
 od spoluvlastníků p. Hejl, Hruškovský a Burgert 

5. Podání žádosti na odkoupeni části parcely parc. č. 1567/5  ostatní plocha/jiná  plocha v k. ú. 

Ženklava od vlastníka p. Libora Hanáka a části parc. č. 1557/5 ostatní plocha/jiná plocha  v k. 

ú. Ženklava od vlastníka p. Jaroslava  Reková a ukládáme vyzvat žadatele o doplnění žádosti 

a o geodetický záměr. 

6. Podání žádosti p. Ant. Sidona o odprodej části pozemku na parc. č.  2126/35 místní 

komunikace,  ve vlastnictví obce v k. ú. Ženklava a zamítá vyvěšení záměru o prodeji 

předmětného pozemku 

Ukládá:  

1. zpracovat nový návrh na stanovení poplatku pro používání obecního rozhlasu a rozesílání 

informačních SMS občanům pro komerční účely a tento předložit ke schváleni na 

následujícím veřejném zasedání OZ. 



2. ukládáme vyzvat žadatele o odkoupení pozemku viz. Bod 5 v odstavci schvaluje o doplnění 
žádosti o rozsah nabídky, ceně  a o geodetický záměr. 

 

Odpovídá : starosta, místostarosta    

Pověřuje: 

Bc. Vojtěch Rýdel                                                                        Miroslav Černoch 

starosta                                        místostarosta 

 

Vyvěšeno:                                                       Sňato:  


