
Usnesení  z 9.  zasedání 

ZO Ženklava ze dne  16.12.2019 
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.  Třetí úpravu rozpočtu obce na rok 2019  takto: 

     Příjmy se ponižují z 20 411 627,39 Kč na 19 230 235,10 Kč, tj. o 1 181 392,29 Kč 
 
     Výdaje se ponižují z 24 335 885,57 Kč na 21 026 385,57 Kč, tj. o 3 309 500,- Kč 
 
     Financování se ponižuje z 3 924 258,18 Kč na 1 796 150,47 Kč, tj. 2 128 107,71 Kč 
 

3.  Rozpočet Obce Ženklava na rok 2020 :          příjmy               15.486.200,00Kč 

                                                                         Výdaje              45.555.000,00 Kč 

                                                                         Financování      30.068.800,00 Kč   

 

4. Střednědobý rozpočtový výhled na období 2020–2021 

 

5. Rozpočet příspěvkové organizace – ZŠ a MŠ Ženklava 

 

6. Obecně závaznou vyhlášku Obce Ženklava č. 1/2019 – o místním poplatku ze psů 

 

7. Obecně závaznou vyhlášku Obce Ženklava č. 2/2019 – o místním poplatku za  provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů 

 

8. Smlouvu o dílo mezi Obci Ženklava a Čestmírem Pustkou, se sídlem Ženklava 41, 

IČ:73367826, DIČ: CZ 8603075492 ve věci „Zimní údržba komunikací“ na rok 2020. 

  

9. Dodatek ke smlouvě o dílo o provádění prací při údržbě a opravě veřejného osvětlení, mezi 

Obci Ženklava ZVL SERVICE spol. s.r.o., IČO 07146914 

 

10. Uzavření nové smlouvy o ukládání odpadu na skládce Životice u Nového Jičína 

11.  Navýšení odměn neuvolněným členům ZO dle nového nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o 

výši odměn členů zastupitelstev ÚSC a to od 1.1.2020 v plné výši 

12.  Poskytnutí dotací spolkům a organizacím: 



a)  SDH Ženklava 25.000, - Kč na rok 2020 na zájmovou činnost mládeže a 83.000, - Kč 
na rozpočtovou položku JSDH 

 
b)  ČZS ZO Ženklava na rok 2020 ve výši 30.000, - Kč na náklady spojené s opravou a 

rekonstrukci sociálních zařízení na zahrádkářské chatě a údržbu okolí pomníku 
padlých. 

 
c) Mysliveckému spolku Ženklava ve výši 25.000, - Kč na rok 2020 na náklady spojené 

s činností spolku při plnění úkolu myslivosti. 
  
            d)  Spolku rodičů při ZŠ a MŠ Ženklava na akce pro děti v roce 2020 ve výši 25.000, -       

Kč 
  
            e)  TJ Sokol Ženklava ve výši 270.000, - Kč na údržbu a dovybavení sportovišť v roce 

2020 
  
            f)  ZŠ a MŠ Ženklava ve výši 1.313.000, - Kč na provoz v roce 2020 
 

 
13. Záměr – úplatný převod – směna bez doplatku, parc. č. 2120/66 o výměře 45 m

2
 – ostatní 

plocha, ostatní komunikace od vlastníka pozemku R.Č. 
 
14. Nákup pozemku od manželů Ernstových v Ženklavě pod OÚ parc. č. 2149/3 –  ostatní 

plocha, komunikace o výměře 142 m
2
 a parc. č. 1675/25 – ostatní plocha, zeleň o výměře 

40 m
2
 a prodeje části pozemku manželům Ernstovým na parc. č. 115/2 – zahrada o 

výměře 148 m
2
, vše v ceně 50,- Kč za m

2 

 

15. Záměr – nákup pozemku nové parcely č. 147/2 o výměře 2m
2
 za cenu 50,- Kč za m

2
 nové  

chodníkové těleso 

 

16. Přijetí daru Moravskoslezského kraje – dle Smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací  

č. NJ/433/i/2016/Ja pozemku pod novým chodníkovým tělesem p.č.2120/130 o výměře 

685 m2 a p.č.2120/131 o výměře 51 m2. 

 

Bere na vědomí: 

1. kontrolu usnesení 

2. zprávu o činnost ZO  a OÚ 

3. zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru za rok 2018 

4. Příkaz starosty k provedení inventarizace majetku obce Ženklava k 31.12.2019 podle  

předloženého plánu inventur 

Ukládá:  

1.  Provést řádnou inventarizaci majetku obce Ženklava ke dni 31.12.2019   

Pověřuje: - starostu obce k poslednímu rozpočtovému opatření v roce 2019 v neomezeném 

rozsahu, a to při mimořádných událostech – mimořádných výdajích 

Bc. Vojtěch Rýdel                                                                        Miroslav Černoch 

starosta                                        místostarosta 

Vyvěšeno:     19.12.2019                                                                 Sňato:  


