
Usnesení  7.  zasedání 

ZO Ženklava ze dne  30.10.2019 
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. Smlouvu o úvěru č. 0495448199/LCD mezi Českou spořitelnou a.s. a Obcí Ženklava, 

sjednanou za účelem poskytnutí úvěru na realizaci projektu pod názvem „Navýšení 

kapacity MŠ Ženklava“.  

3. Smlouvu o zpracování osobních údajů při využívání služeb informačních technologií v rámci 

technologického centra města Kopřivnice 

4. Smlouvy s firmou INNOVA Int. s.r.o. 
4.1 - o poradenské činnosti č. 2019/086/S – zpracování a následné podání žádosti o 
finanční podporu v rámci SFDI ČR – Bezpečnost 2020 „CHODNÍKOVÉ TĚLESO 
KOLEM SILNICE II/480 – ŽENKLAVA“. 
4.2 - příkazní smlouvu č. 2019/087/P na zajištění administrace zjednodušeného 
podlimitního řízení pro podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Navýšení kapacity a 
rekonstrukce MŠ“. 
4.3 - o poradenské činnosti č. 2019/088/S – zpracování a následné podání žádosti o 
finanční podporu v rámci SFDI ČR – Bezpečnost 2020 „CHODNÍKY PODÉL 
SILNICE II/480“. 

 

5. Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů provozně 

souvisejících č. 1040/DPS/NJ/V/2019 

6. Druhé rozpočtové opatření obce Ženklava na rok 2019 takto: 

 Příjmy se povyšují z 18 648 811,- Kč o 1 762 816,39 Kč na 20 411 627,39 Kč 

 Výdaje se ponižují z 25 295 706,57 Kč o 959 821,- Kč na 24 335 885,57 KČ 

 Financování se ponižuje z 6 646 895,57 Kč o 2 722 637,39 Kč na 3 924 258,18 Kč 

 

7. Vyvěšení záměru nákupu pozemku od manželů Ernstových v Ženklavě pod OÚ č.p 

2149/3 – ostatní plocha, komunikace – o výměře 142 m2 a p.č. 1675/25 – ostatní plocha, 

zeleň – o výměře 40 m2 a záměr prodeje části pozemku manželům Ernstovým  na p.č. 

115/2 – zahrada – o výměře 148 m2, vše v ceně 50,- Kč za m2  

8. Zamítnuti žádost p. Mituchoviče o prominutí nájmů za nebytový prostor pošty č.p. 

Ženklava 160 a to od 1.1.2017 do 31.12.2017 za účelem provozování pošty „PARTNER 

Bere na vědomí: 



 1.  Kontrolu usnesení z minulého zasedání OZ - úkoly nebyly uloženy 

2. Zprávu o činnosti ZO a OU 

3. Oznámení ASOMPO, a.s. o změnách cen za výsyp kontejneru 

4. Informaci o zahájení zjišťovacího řízení záměru „Výroba hydraulických pojiv 

Štramberk“  

5. Informaci o písemné žádosti p. Věry Slámové a p. Emila Bohma, oba bytem 

Kopřivnice ul. Štefanikova č. 1171 o odprodeji části pozemku na parcele č. 562 

v zahrádkářské kolonii na Bařinách, která sousedí s jejích pozemkem a majitelem 

pozemku je Obec Ženklava 

Ukládá:  

-  písemně sdělit  panu Mituchovičovi , že jeho žádosti o prominutí nájmu  se   nevyhovuje 

T: do 15.11.2019 

 

-  učinit písemný dotaz na fy ASOMPO a.s, z jakého důvodu došlo k navýšení původních cen 

za výsyp kontejnerů a za uložení bio a komunálního odpadu. 

T: do 15.11.2019 

Bc. Vojtěch Rýdel                                                                        Miroslav Černoch 

starosta                                        místostarosta 

 

Vyvěšeno:  7.11.2019                                                 Sňato:  


