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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 

 

1. Dotace 

Obec získala v letošním roce zatím dotaci ve výši 200 000,-Kč na pořízení  

venkovních posilovacích strojů. Tyto budou  postaveny v areálu 

víceúčelového hřiště koncem srpna nebo začátkem září. Současně bude 

tamtéž postavena zastřešená  pergola a v příštím  roce obec  plánuje 

postavit do areálu cvičnou sestavu pro  mladé hasiče. 

Posledně uvedenou akcí, na kterou se bude podávat opět žádost 

 o dotace,  bude   výstavba areálu víceúčelového hřiště také ukončena. 

 

2. Chystané akce 

a) Ještě v letošním roce proběhne výměna hlavního vodovodního řadu 

podél komunikace II/480 ze strany SmVaK Ostrava od Jednoty směrem 

na Veřovice.  Na tuto akci  obec naváže budováním  chodníku od ZŠ 

stejným směrem. Na budování chodníku bude obec podávat opět 

žádost na dotační prostředky. 

 

b) Druhou etapu chodníků  směrem od Pomníku padlých až k dolní 

zastávce autobusů obec plánuje do dalšího volebního období s tím , že 

jsme na jaře letošního roku  již   zadali zpracování projektové 

dokumentace a podali jsme žádost o dotaci na tuto dokumentaci . 

Před budováním  této části chodníku bude  SmVaK Ostrava  

pokračovat ve výměně vodovodního řadu kolem hl. komunikace. 
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c) Stále probíhá zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci 

MŠ, tato má být dokončena  do září 2018. V říjnu  pak bude obec 

podávat žádost na dotaci. Pokud  bychom dotační peníze obdrželi, 

mohla by být rekonstrukce  připravena na prázdniny nebo na podzim  

2019. Dlouhé termíny nejsou způsobeny ze strany obce , ale, jak jsem i 

dříve informovala, lhůtami kolem  přidělování   dotací. 

 

 

d) V měsíci srpnu započne oprava dvou MK-   horní část  cesty 19c  nad 

poštou a  cesty č. 43c za RD paní V. Topičové. Obě opravy v částce přes 

1 mil. Kč financované  z obecního  rozpočtu  budou  hotové  do  

30.9.2019.  

 

3. Upozornění  

 

a) Dle sdělení firmy ASOMPO se v letošním roce zhoršila skladba 

biologicky rozložitelného odpadu v hnědých BIO kontejnerech. Pokud 

se situace  nezlepší a bude nadále poškozováno zařízení kompostárny, 

přestane  firma od nás BIO odpad odebírat. Pro obec by to znamenalo 

zrušení svozu  hnědých BIO kontejnerů,  což jistě nikdo z nás nechce.   

Proto    d á v e j m e     pozor na to, co do kontejnerů  odkládáme. 

 

Odpad, který do kontejneru  BIO  p a t ř í :    

- travní hmota, plevel 

- košťály i celé rostliny bez hlíny 

- listí, hobliny, piliny 

- jemné nebo drcené větve 
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- listí a nať ze zeleniny 

- nepoživatelná a nahnilá zelenina 

- nepoživatelné a nahnilé ovoce 

- odpad ze zeleně z domácností 

 

Odpad,který do kontejneru  BIO   n e p a t ř í : 

- zemina s kamením 

- velké větve, případně i celé stromky a keře 

- pařezy – žádné 

- biologicky rozložitelný odpad v igelitových pytlích 

- plasty a směsný komunální odpad 

- stavební odpady – beton cihly, omítka, obrubníky apod. 

 

b) Při jarním odběru a rozboru odpadních vod z domácností  u  výpustí 

v toku Sedlnice  byl zjištěn  zhoršený stav těchto vod, což znamená, že 

do kanalizací odtékají opět látky, které do odpadních vod nepatří.  

Zkontrolujte  vaše  domovní ČOV  a stále používané septiky, zda 

neodtékají také pevné části do kanalizace.  

 

V této souvislosti připomínáme, že stále platí  zákon, že se nesmí 

vypouštět odpadní vody ze septiků bez čistícího zařízení.    
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 Jako každý rok, tak i letos se na   Vás , na občany, obracíme  se  žádostí, aby jste 

v rámci dobrých sousedských vztahů, pokud to není nezbytně nutné, nepoužívali 

o nedělích a státních svátcích sekačky a jiné hlučné  stroje.  

      ---------------------------- 

Vzhledem k tomu, že se blíží konec školního roku a velké prázdniny, přejeme 

našim dětem na vysvědčení samé jedničky a všem hezké prázdniny se spoustou 

sluníčka, koupání a pěkných zážitků.  

                                               starostka

              

Fungování obecní samosprávy 

S blížícími se volbami do obecních samospráv bych rád spoluobčanům předestřel 

základní informace o fungování těchto samospráv a zároveň o jejich významu pro 

samotné občany. 

Co to je obec? 

Obec je společenství občanů na vymezeném území, které samo spravuje své 

záležitosti. Pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů jako 

celku, nikoliv jednotlivců. Při plnění svých úkolů chrání veřejný zájem, čímž se má 

na mysli to, že při činnosti obce má být respektován nejen čistě lokální zájem, ale 

též širší veřejný zájem. Obec má na jedné straně postavení v soukromoprávních 

vztazích podobné jako každá jiná právnická osoba, tj. vlastní majetek a nakládá s 

ním, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto 

vztahů. V této souvislosti se hovoří o tzv. samostatné působnosti. Ovšem na rozdíl 

od soukromých právnických osob má určitá omezení při nakládání se svým 

majetkem. Musí jej využívat účelně, hospodárně a transparentně. 

Mimo to vykonává obec také činnosti, které jsou jí stanoveny zákony, tj. činnosti 

kterými vykonává část úkolů veřejné správy. Hovoří se zde o tzv. přenesené 

působnosti obce. (Centrální státní moc je částečně přenesena do regionů na obce). 

V tomto postavení obce vystupují jako orgán státní správy. Výkon přenesené 

působnosti je na obce rozdělen do třech úrovní: 
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 Základní, kterou mají všechny obce bez ohledu na velikost. Pro příklad lze 
uvést pravomoc vydat tržní řád či zpoplatnit obecné užívání místních 
komunikací.  

 Obce s pověřeným úřadem, které vykonávají přenesenou působnost nejen 
na svém území, ale i území jiných obcí (např. úkoly registračního úřadu u 
voleb do zastupitelstev obcí).  

 Třetí úrovní přenesené působnosti jsou obce s rozšířenou působností 
vykonávající působnost i na území obcí s pověřeným úřadem. Tyto obce 
vznikly v souvislosti se zrušením bývalých okresních úřadů, kdy část jejich 
působnosti byla převedena na obce s rozšířenou působností a část na 
krajské úřady. (např. činnost živnostenského úřadu, registru vozidel a řidičů). 

 

Orgány obce 

Jelikož obec představuje množství osob, není účelné, aby všichni občané obce 

pokaždé rozhodovali o záležitostech obce jednotlivě. Proto se každé čtyři roky 

konají volby do obecních zastupitelstev, kde občané obce volí své zástupce do 

nejvyššího orgánu obce, tj. zastupitelstva. K pravomocím zastupitelstva patří 

nejvýznamnější záležitosti, jako např. schvalování  rozpočtu, zřizování právnických 

osob, rozhodování o převodu nemovitostí, volba členů rady obce, starosty a 

místostarosty a mnoho dalších. 

Zpravidla ve větších obcích a zejména ve městech funguje další orgán obce, kterým 

je rada. Pokud bychom srovnali řízení státu s řízením obce, lze s jistou nepřesností 

říci, že zastupitelstvo obce lze srovnat s parlamentem státu a radu obce s vládou. Je 

to tedy orgán výkonného charakteru, který např. zabezpečuje hospodaření obce 

podle schváleného rozpočtu, stanovuje počet zaměstnanců obce zařazených do 

obecního úřadu a schvaluje organizační řád obecního úřadu. Je složena z členů 

zastupitelstva včetně starosty a místostarosty. V obcích, kde se rada nevolí, je její 

působnost rozdělena na zastupitelstvo a starostu. 

Jedním z nejviditelnějších orgánů obce je starosta volený z řad členů zastupitelstva, 

jehož zastupuje místostarosta. Jeho prvořadá funkce spočívá v zastupování obce 

navenek a projevování vůle kolektivních orgánů obce vůči subjektům stojícím mimo 

obec (např. podpisy smluv a předpisů obce). Samostatné rozhodování starosty za 

obec je téměř vyloučeno, neboť plní vůli zastupitelstva  nebo rady. Faktické 

rozhodování je posíleno u obcí, kde nepůsobí rada, kde její výkonnou funkci  
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vykonává starosta. Rozhodovat je starosta také oprávněn v případech, kdy je 

k dané věci zmocněn zastupitelstvem nebo radou. 

Konkrétní úkony za obec vykonávají kromě starosty a místostarosty také 

zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. Ten je dalším orgánem obce. 

Obecní úřad plní zejména úkoly zastupitelstva nebo rady a vykonává přenesenou 

působnost obce, kterou jí svěřují zákony. V čele obecního úřadu je starosta. U obcí 

s pověřeným obecním úřadem a obcí s obecním úřadem s rozšířenou působností se 

zřizuje funkce tajemníka obecního úřadu. U ostatních obcí je tato funkce 

nepovinná. Tajemník je vedoucím obecního úřadu odpovědným za plnění jeho 

úkolů. Obecní úřad se může dělit na odbory a oddělení. 

Zastupitelstvo obce je oprávněno zřídit obecní policii, která je posledním z možných 

orgánů obce. Obecní policii řídí starosta nebo jiný pověřený člen zastupitelstva.   

Kromě orgánů obce zná právní úprava také orgány zastupitelstva a rady. 

Zastupitelstvo může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Povinně 

zřizovaným výborem je vždy finanční výbor provádějící zejména kontrolu 

hospodaření s majetkem a finančními prostředky a výbor kontrolní. Ten kontroluje 

plnění usnesení zastupitelstva a rady a dodržování právních předpisů ostatními 

výbory a obecním úřadem, případně plní další úkoly zastupitelstva. Rada může 

zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise.  

Na základě výše uvedeného lze shrnout, že obecní zřízení má v našem právním 

systému pevné a nezastupitelné místo a proto by občané měli znát základy jeho 

fungování. Je pak zcela na vůli občana koho podpoří svým hlasem do obecního 

zastupitelstva, jako svého zástupce, který bude zastávat jeho práva a oprávněné 

zájmy.  

místostarosta  
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      PŘEHLED  KULTURNÍCH  AKCÍ 

 

23.6. Fotbalový den  

    -  od 14:00 utkání žáků s FC Baník Ostrava 

    -  od 17:00 utkání mužů s fanoušky a Starou gardou 

29.6.  Rozloučení se školou a školkou     (ZŠ a MŠ, Spolku rodičů, OÚ Ženklava) 

    -   výletiště od 16:00  

30.6. Hasičská soutěž o pohár starostky obce 

    -   od 13:00 žáci , 15:00 dospělí   (hřiště Ženklava) 

14.7.  Letní diskotéka s Vítkem a grilováním  (Restaurace Oáza) 

 

11.8.  Letní večer       (Restaurace Oáza) 

   

„Pohádkový les“      (SDH Ženklava) 

- termín bude upřesněn 

1.9.    Disco loučení s prázdninami    (Restaurace Oáza) 

 

7.9.   „Výšlap na Fojťák“       (Spolek rodičů ZŠ a MŠ ) 

    - táborák od 18:00 na Fojtově kopci 

 

8.9.   Pochod kolem Ženklavy      (KK. OÚ Ženklava)  
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INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Tak máme červen. Prožili jsme a užili jsme si Den dětí – malí na divadle se 

školkou, velcí v Kopřivnici, kde proběhla preventivní akce s hasiči a záchranáři. 

Žáci pátého ročníku absolvovali i letos dvoudenní exkurzi do Prahy, navštívili 

památky, ZOO, výstavu Lega, Petřínskou rozhlednu s bludištěm… 

 

 

 

 

 

 

 

V naší škole jsou poslední červnové dny ve znamení prevence - dopravní výchova, 

cyklozávod, soutěže ve zdravovědě, proběhne tréning házené s profesionálním 

trenérem, vycházka na Libotín, terénní cvičení s plněním vědomostních úkolů…a 

ve znamení školního výletu. Letos jsme byli v DinoParku Ostrava. Počasí se nám 

vydařilo a celý výlet byl nádherný. 

 

 

 

 

 

 

Nyní se už těšíme na rozloučení se školním rokem na výletišti (viz pozvánka) a 

pak již dlouho očekávané prázdniny! 

Za všechny naše pedagogy vám všem přeji, ať jsou slunečné, krásně prožité, se 

spoustou zážitků…a těším se v září na shledanou! 

 Hana Vidličková, ředitelka školy 
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INFORMACE Z MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

Jak se ve školce těšíme na prázdniny? 

Pomalu se blíží prázdniny a to ve školce znamená loučení s budoucími školáky a 

spaní ve školce přes noc. Naše děti z velké třídy Sluníček se proto nemohou 

dočkat čtvrtku, kdy je maminky převléknou do kostýmů skřítků a obě akce se 

uskuteční. 

 

Pak nás čeká ještě divadélko „Proužek a Kroužek“ na rozloučenou a hurá  
na prázdniny. 

 
 

 
 

Přejeme všem dětem prosluněné prázdniny, rodičům 
odpočinkovou dovolenou a našim předškolákům 

úspěšný start do 1. třídy základní školy. 
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Aktuální číslo zpravodaje naleznete na stránkách obce http://www.zenklava.cz/ 


