Usnesení z 2. zasedání

ZO Ženklava dne 12.12.2018
Po projednání předložených materiálů se ZO usneslo takto:
Konstatuje:
Je přítomno 8 členů zastupitelstva, zasedání je usnášení schopno. Omluven p. Luděk Zavadil
Schvaluje:
1. Program jednání veřejného zasedání a způsob diskuze (diskuze zastupitelů i hostů z řad
občanů bude probíhat ke každému bodu samostatně).
2. Čtvrtou úpravu rozpočtu obce na rok 2018 takto:
Příjmy se povyšují ze 16 432 799,- Kč na 17 199352,- Kč, tj. o 766 553,- Kč
Výdaje se ponižují z 15 469 503,80 Kč na 13 683 779,05 Kč , tj. o 1 785 724,75- Kč
Financování se ponižuje z – 963 295,20 Kč na – 3 515 572,95 Kč, tj. o 2 552 277,75- Kč /
viz příloha/
3. Schvaluje rozpočet Obce Ženklava na rok 2019 : příjmy
15 344 767,00
výdaje
17 575 531,00
financování
2 230 764
4. Přijetí daru od Správy silnic Moravskoslezského kraje a Smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy darovací k nemovité věci, vedenou pod č.j. NJ/372/i/2018/1a, uzavřenou mezi
Správou silnic Moravskoslezského kraje, středisko Nový Jičín a Obci Ženklava, týkající se
pozemku na parcele číslo 2120/91, parcele č. 2120/2, parcele č. 2120/70, parcele č. 2120/71,
parcele č. 2120/72, parcele č. 2120/73, parcele č. 2120/74, parcele č. 2120/75, parcele č.
2120/3, parcele č. 2120/80, parcele č. 2120/81, parcele č. 2120/1, parcele č. 2120/44,
parcele č. 2120/16, parcele č. 2120/6, vše ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsaný na
listu vlastnictví č. 315, pro katastrální území Ženklava, za účelem vybudování „chodníkového
tělesa kolem silnice II/480 v obci Ženklava
5. Smlouvu o dílo mezi Obci Ženklava a Čestmírem Pustkou, se sídlem Ženklava 41,
IČ:73367826, DIČ: CZ 8603075492 ve věci „Zimní údržba komunikací“.
6. Smlouvu o dílo o provádění prací při údržbě a opravě veřejného osvětlení, mezi Obci
Ženklava ZVL SERVICE spol. s.r.o., IČO 07146914
7. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV12-8015885 /Hrachovec/

8. Prodloužení smlouvy o dílo mezi Obci Ženklava a fy. Mička – lesní práce – podle stávajících
podmínek
9. Navýšení odměn neuvolněným členům ZO dle nařízení vlády č. 202/2018 Sb., o výši
odměn členů zastupitelstev ÚSC a to od 1.1.2019 v plné výši
10. Žádosti a poskytnuté částky dotací:
a) SDH Ženklava 40.000,- Kč na rok 2019 na zájmovou činnost mládeže /viz příloha/
b) ČZS ZO Ženklava na rok 2019 ve výši 30.000,- Kč na náklady spojené s terénními
úpravami okolí chaty a údržbu okolí pomníku padlých /viz příloha/
c) Mysliveckému spolku Ženklava ve výši 25.000,- Kč na rok 2019 na náklady spojené
s činností spolku při plnění úkolu myslivosti /viz příloha/
d) Spolku rodičů při ZŠ a MŠ Ženklava na akce pro děti v roce 2019 ve výši 25.000,- Kč
e) TJ Sokol Ženklava ve výši 145.000,- Kč na údržbu a dovybavení sportovišť v roce 2019
f) ZŠ a MŠ Ženklava ve výši 1.113.000,- Kč na provoz v roce 2019
11. Dlouhodobý plán rozvoje Obce Ženklava na období 2018-2022
12. Platnost prodloužení vyhlášky č. 1/2017 ve věci místních poplatků z TDO
13. Plán práce kontrolního a finančního výboru na volební období 2018-2022
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. Informace fy. SmVak – oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2019

Ukládá:
1. Provést řádnou inventarizaci majetku obce Ženklava ke dni 31.12.2018
Pověřuje:
1.starostu obce k poslednímu rozpočtovému opatření v roce 2018 v neomezeném rozsahu, a
to při mimořádných událostech – mimořádných výdajích
Bc. Vojtěch Rýdel

Miroslav Černoch

starosta

místostarosta

Vyvěšeno:

Sňato:

