
Usnesení  z 6.  zasedání 

ZO Ženklava  dne  11.9.2019 
Po projednání předložených materiálů se ZO usneslo takto: 

Konstatuje: 

Je přítomno  7  členů zastupitelstva, zasedání je usnášení schopno. Omluveni Luděk Zavadil a 

RNDr, Karla Mlčáková 

Schvaluje: 

1. Program jednání veřejného zasedání a způsob diskuze (diskuze zastupitelů  i hostů z řad 

občanů bude probíhat ke každému bodu samostatně). 

2. „plán společných zařízení“ ve smyslu § 9 odst. 11 z.č. 139/2002 Sb., o pozemkových 

úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 

vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku  

3. smlouvy č. S návrh /2019 o provádění servisních prací pro obec Ženklava s fy. Pavel 

Kuběja – EMPEMONT  

4. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-

12-8024736/02 mezi Obci Ženklava a ČEZ Distribuce, a.s.  

5. a/ dle ustanovení § 55 odst 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 47 odst. 5 stavebního 

zákona „Zprávu o uplatňování Územního plánu Ženklavy“ ve znění předloženém 

prostřednictvím Přílohy č. 1 podkladového materiálu 

  

b/ pořízení „Změny č. 3 Územního plánu Ženklavy“ zkráceným způsobem, v souladu se 

schválenou „Zprávou o uplatňování Územního plánu Ženklavy“ 

  

6. poskytnuti příspěvku na činnost sociální služby rané péče poskytované na území obce 

Ženklava na rok 2019 

 

7. poskytnuti příspěvku na činnost sociální služby chráněného bydlení poskytované uživateli 

služeb z obce Ženklava na rok 2019 

 

8. Starosta obce Ženklava povoluje výjimku z počtu žáků v Základní škole a Mateřské škole, 

Ženklava příspěvková organizace podle § 23, odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění 

pozdějších předpisů a § 4 Vyhlášky č. 48/2005 Sb. a ve znění Vyhlášky č. 140/2018 Sb.,  o 

základním vzdělávání na školní rok 2019/2020.  
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Bere na vědomí: 

1.  Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZO Ženklava z minulého 

zasedání ZO Ženklava. Úkoly uložené v usnesení byly splněny, 

2. .  Zprávu o činnosti ZO a OU 

3.   informaci o podání žádosti o Doplnění místní úpravy v obci Ženklava 

4.  Informaci ASOMPO, a.s. o vzniku nové společnosti CEVYKO, a.s. 

5. Informaci o projednání „návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Ženklavy“ ve znění 

předloženém prostřednictvím důvodové zprávy 

6. Povinnost hradit zvýšené výdaje na vzdělávací činnost vyplývající ze schválení výjimky 
z počtu žáků v Základní škole a Mateřské škole, Ženklava příspěvkové organizaci. 

 

Ukládá:  

Úkoly nebyly uloženy 

  

Bc. Vojtěch Rýdel                                                                        Miroslav Černoch 

starosta                                        místostarosta 

 

Vyvěšeno:  16.9.2019                                                 Sňato:  


