
Usnesen í ze 4. zased ání

ZO Ženklava dne 13. 5.2OI9
Po projednání pŤedložených materiálů se ZO usneslo takto:

konstatuie:

Je přítomno 9 členů zastupitelstv a, zasedánije usnášení schopno.

Schvaluie:

1. program jednání zasedání a způsob diskuze (diskuze zastupitelů i hostŮ z řad obČanŮ

bude probíhat ke každému bodu samostatně).

2. IJzavřeníveřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku přestuPku mezi

obcemi Kopřivnice a ŽeŇIava

3. pravidla hlášení místního rozhlasu a rozesílání informačních sMs občanům včetně

stanovení poplatku pro používání obecního rozhlasu a rozesílání infOrmaČníCh SMS

občanům pro komerční účely

4. Vyvěšení záměru na koupi parcely parc. č. t567l16 ostatní plocha/ostatní

komunikace o l"ýměře 264 m2 v k. ú. ŽenklavazaJ5,-Kčlm2 od spoluvlastníkŮ manŽelŮ IvY a

Jana Dobrozemských l viz píiloha l
5. Vyvěšení záměru o prodeji parcely parc. č. 13116 ostatní plocha/ostatni

komunikace o výměře 8'7 m2 v k. ú. Ženklava za 50,-Kě/m2 žadate|Í Michalu Indruchovi / viz

příloha l 
_

6. Kupní smlouvu č, UZSVM |5679I20I9-HMSU uzavřenou mezi Ceskou republikou -
úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na odkoupení Pozemku PČ.

2135l19,druh pozemku: vodní plocha, způsob využitikoryto vodního toku přirozené nebo

upravené

7. Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci Č.

UZSVM/56 76]20I}-HMSU uzavřenou mezí Českou republikou Úřadem pro

zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatném převodu vlastnického Práva k

pozemku pč.2t35l16. druh pozemku: vodní plocha, způsob využiti koryto vodního toku

přirozené nebo upravené

Bere na vědomí:

1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání OZ s tím, Že

uložené úkoly byly splněny

2. Zprávu o činnosti ZO a OU

3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet za rok 2O]-8 Dobrovolného svazku obcí SOMPO

2016, vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcÍSOMPO 2016 za rok

2018



4. IJzavŤeni objednávky mezi Obeci Ženktava a ý. Via Comperta s.r.o Ostrava na

vypracování projektové dokumentace rekonstrukce akana|izace pod místní komunikaci 6c a

3c.

5. Zastupitelstvo obce bere na vědomí sdělení Státního pozemkového úřadu o změně postupu

při oceňování věcného břemene

6. Přijetí žádosti p. Ant. Sidona o povolení přeložky el. distribuční sítě nadzemního

vedení do země obecního pozemku ě.349 (2126lI) lvizpŤiloha/

7. Opětovné přijetí žádosti p. Ant. Sidona o odprodej části obecního pozemku ě,2126135

8. Informaci zdravotnické Záchranrté služby MsK o tzv. First responder.

9. Zprávuo bezpečnostní situaci naizemi OO PČR Kopřivnice v roce 2018

Ukládá:

1. starostovi obce písemně vyrozumět p. Ant. Sidona o zamítnuti žádosti o odprodej Části obecního

pozemku viz. bod 7 a zároveňjej informovat o postupu žádosti viz. bod 6

T. 31.5,2019

2. starostovi obce písemně informovat vlastníka nájemního domu č.p. 231 v Ženklavě o naruŠování

občanského soužití ze strany některyich nájemníku domu a zároveň projednat moŽnosti konzultace

uzavíraných nájemních smluv s novými uchazeči o uzavření nájemní smlouvy.

T, 31".5.2019

Odpovídá : starosta

Bc. Vojtěch

starosta

Vyvěšeno:

oBEc ŽeNxLRva
Co 00600831

Miroslav Čemoch

místostarosta

Sňato:


