
Usnesení  z 5.  zasedání 

ZO Ženklava  dne  26.6.2019 
Po projednání předložených materiálů se ZO usneslo takto: 

Konstatuje: 

Je přítomno  9  členů zastupitelstva, zasedání je usnášení schopno.  

Schvaluje: 

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

občanů bude probíhat ke každému bodu samostatně). 

2.  Účetní závěrku a závěrečný účet obce Ženklava za rok 2018 včetně zprávy o výsledku 

hospodaření 

3.  Účetní závěrku ZŠ a MŠ za rok 2018   

4.  Rozpočtové opatření č. 1 za rok 2019 

Příjmy byly povýšeny z 15 344 767,- Kč o 3 304 044,-Kč na 18 648 811,- Kč 
Výdaje byly povýšeny z 17 575 531,- Kč o 7 720 175,57,- Kč na 25 295 706,57 KČ 
Financování bylo povýšeno z 2 230 764,- Kč o 4 416 131,57 Kč na 6 646 895,57 Kč 
 

5. Žádost ředitelky ZŠ Ženklava o souhlas se zapojením ZŠ a MŠ Ženklava do projektu 

v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání - Podpora škol formou 

zjednodušeného vykazování – Šablony II 

6. Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi 
společnosti SMVaK a obcí Ženklava                              

7. Delegaci starosty na valnou hromadu ASOMPO 

Ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení) ve znění 
pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti ASOMPO a.s., se sídlem Životice u 
Nového Jičína 194, 742 72 Životice u Nového Jičína, IČO 25872826, deleguje jako zástupce 
obce pro výkon všech práv akcionáře pana Bc. Vojtěch Rýdla, narozeného 18.4.1961, bytem 
Ženklava 66, 742 67 Ženklava. Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena 
k výkonu všech práv akcionáře jménem akcionáře na více valných hromadách, a to na všech 
valných hromadách (řádných, mimořádných nebo náhradních) konaných v době od udělení 
této delegace do dne 31.9.2022. 

8. Uzavření smlouvy o koupi pozemku od manželů Dobrozemských parcely č. 1567/16 
ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 264 m

2
 v k.ú. Ženklava za 75,- Kč/m

2 
a 

uzavřením smlouvy pověřuje starostu obce. Záměr o odkoupení pozemku vyvěšen dne 
13.5.2019.  

 9. Uzavření smlouvy o prodeji pozemku p. Michalu Indruchovi, a to  parcely č. 13/16 
ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 87 m

2
 v k.ú. Ženklava za 50,- Kč/m

2
 a uzavřením 

smlouvy pověřuje starostu obce. Záměr o prodeji pozemku vyvěšen dne 13.5.2019 



Bere na vědomí: 

1.  Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZO Ženklava z minulého 

zasedání ZO Ženklava. Úkoly uložené v usnesení byly splněny, 

2. .  Zprávu o činnosti ZO a OU 

3.   Projednání a seznámení s účetní závěrkou Sdružení Povodí Sedlnice za rok 2018 a zprávu 
o celoročním hospodaření DSO + Závěrečný účet DSO za rok 2018  

4.  Seznámení s dosaženými výsledky obce v systému EKO-KOM za rok 2018 

5. Žádost a stížnost pana Josefa Vavřína na dodržování rychlosti na MK směr od dolního 

mostu na Libotín a dodržování zákazu vjezdu nákladních automobilů 

Ukládá:  

Úkoly nebyly uloženy 

  

Bc. Vojtěch Rýdel                                                                        Miroslav Černoch 

starosta                                        místostarosta 

 

Vyvěšeno:  1.7.2019                                                 Sňato:  


