Usnesení z 1. zasedání

ZO Ženklava dne 12.11.2018
Po projednání předložených materiálů se ZO usneslo takto:
Konstatuje:
Je přítomno 8 členů zastupitelstva, zasedání je usnášení schopno. Omluvena p. Věra
Kahánková
Schvaluje:
1 Program jednání veřejného zasedání a způsob diskuze (diskuze zastupitelů i hostů z řad
občanů bude probíhat ke každému bodu samostatně).
2. - Zřízení finančního výboru zastupitelstva obce na volební období 2018-2022 a určuje
počet jeho členů na: 3
- Zřízení kontrolního výboru zastupitelstva obce na volební období 2018-2022 a určuje
počet jeho členů na : 3

3. -

Volbu finančního výboru – předsedkyně RNDr. Mlčáková Karla
Členové výboru Ing. Frant Pavla, Krhut Karel

-

Volbu kontrolního výboru – předsedkyně Kahánková Věra
Členové výboru Rašková Anna, Bc. Heinyš Jaroslav

4. Třetí úpravu rozpočtu obce na rok 2018 takto:
Příjmy se ponižují ze 16 507 013,- Kč na 16 432 799,- Kč, tj. o 74 214,- Kč
Výdaje se ponižují z 16 702 921,80 Kč na 15 469 503,80 Kč , tj. o 1 233 418,- Kč
Financování se ponižuje z 195 908,80 Kč na – 963 295,20 Kč, tj. o 1 159 204,- Kč / viz
příloha/
5. Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci, vedenou pod č.
UZSVM/O/6961/2018-HMSU, uzavřenou mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových a Obci Ženklava, týkající se pozemku na parcele číslo 2120/26 –
ostatní plocha, zapsaný na listu vlastnictví č. 60000, pro katastrální území Ženklava
6. prodej části pozemku o výměře 85 m2 parcely ve vlastnictví obce v k. ú. Ženklava , parc.
č. 266 zahrada o výměře 202 m2 za 50,-Kč/m2, úhradu geometr. plánu a poplatku za převod
na KÚ na základě žádosti ze strany občana obce Božo Marijan. / viz příloha/

7. Souhlasné prohlášení k nově vznikajícímu pozemku p.č.2129/3 mezi manžely
Vachalíkovými a Obci Ženklava
8. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP12-8023061 /Sopuch/
9. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20 000,-Kč na provozní náklady mob.
hospic Strom života
10. Prodloužení dotací ze strany obce Ženklava na výstavbu ČOV podle dříve stanovených
podmínek
11. Schvaluje používání soukromých osobních automobilů pro služební potřeby Obce
Ženklava u starosty Bc. Vojtěcha Rýdla - vozidlo Renault Megane rz 1TH 6164 a místostarosty
Miroslava Černocha - vozidlo Dacia Duster rz 1TK 4142
Bere na vědomí:
1. kontrolu usnesení
2. zprávu o činnost ZO a OÚ
3. stížnost Martina Rašky na rozhlasovou produkci v obecním rozhlase dne 6.10.2018 a
písemnou odpověď stěžovateli
4. Informace fy. ASOMPO,a.s. – poslední svoz BRO bude proveden 28.11.2018
Ruší :
////////////
Pověřuje:
//////////////

Bc. Vojtěch Rýdel

Miroslav Černoch
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Vyvěšeno:

Sňato:

