
Usnesení  z 11.  zasedání 

ZO Ženklava  dne  24.6.2020 

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.  Účetní závěrku a závěrečný účet obce Ženklava za rok 2019 včetně zprávy o výsledku 

hospodaření 

3.  Účetní závěrku ZŠ a MŠ za rok 2019   

4.  Rozpočtové opatření č. 1 za rok 2020 

- Příjmy byly poníženy z 15 486 200,- Kč o 2 321 300,-Kč na 13 164 900,- Kč 

- Výdaje byly poníženy ze 45 555 000,- Kč o 2 175 450,- Kč na 43 379 550,- KČ 

- Financování bylo povýšeno ze 30 068 800,- Kč o 145 850,- Kč na 30 214 650,- Kč 

 

5. střednědobý výhled rozpočtu 2020-2023 obce Ženklava 

6. Žádost ředitelky ZŠ Ženklava o souhlas se zapojením ZŠ a MŠ Ženklava do projektu 

v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání - Podpora škol formou 

zjednodušeného vykazování – Šablony II 

7. dodatek č. 19 Smlouvy o zneškodňování komunálních odpadů v obci Ženklava č. 

022/98 mezi Obci Ženklava a AVE CZ Odpadové hospodářství – navýšení cen služeb 

 

8.  Oznámení o změně postupu při ocenění věcného břemene od Státního pozemkového 

úřadu - navýšení cen za věcné břemeno 

9.  přijetí cenové nabídky pro zpracování územního řízení v projektu „Systém zadržení vody 

pro další využití ve sportovním areálu Ženklava“    

 

10. Uzavření Příkazní smlouvy č. 052/04/2020/ODL/200212 mezi Obci Ženklava a fy. ASA 

Expert uzavřena pro realizaci autorského dozoru na rekonstrukci MŠ  

 

11. Uzavření  příkazní smlouvy č. 06/2020 mezi Obci Ženklava a Ing. Jiřím Smýkalem – 

UNISTAVING – stavební dozor při rekonstrukci MŠ – podrobnosti viz smlouva 

12. Uzavření příkazní smlouvy  č. 2020 /034/P mezi Obci Ženklava a fy. INNOVA Int. 

S.r.o. na zajištění projektového managementu v rámci projektu rekonstrukce MŠ  



 

13. Uzavření příkazní smlouvy  č. 2020 /035/P mezi Obci Ženklava a fy. INNOVA Int. 

S.r.o. na zajištění projektového managementu v rámci projektu rekonstrukce chodníku podél 

silnice II/480 v Ženklavě   

 

14. Uzavřeni smlouvy o poskytování služeb koordinátora v oblasti bezpečnosti práce při 

rekonstrukci MŠ mezi Obec Ženklava a Ing. Štefková 

 

15. dodatek ke smlouvě o pachtu a provozování vodního díla 

č.00600831/SONP/NJ/V/2020/D1 –  mezi Obci Ženklava a SmVaK Ostrava   

 

16. Uzavřeni smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu provést 

stavbu mezi Obci Ženklava a ARPEX Morava,s.r.o. – majitel René Bartošák 

 

17. Uzavření smlouvy o dílo mezi Obecí Ženklava a DIGIS, spol. s.r.o.- doplňování a 

aktualizace aktuálních map a rozšíření o pasport hřbitova cena celkem 60.500,- Kč  

 

18. Uzavření kupních smluv mezi Obci Ženklava a fy. BENJAMIN s.r.o, na 

- Vybavení Mateřské školy Ženklava, třídy, šatny, herny – Motýlci a Berušky, 

skladové prostory 

- Vybavení Mateřské školy Ženklava, přípravna jídel 

- Vybavení Mateřské školy Ženklava, třída, šatna, herna – třídy Sluníčko, ředitelny a 

ostatní zázemí  

 

19. Vyvěšení záměru o směně a prodeje části obecního pozemku v rozsahu 170 m2 na  parc. 

č. 2128/4 v k.ú. Ženklava formou prodeje a 26 m2 na parc. č. 2128/4 v k.ú. Ženklava formou 

směny  

 

20. Vyvěšení záměru o prodeji části obecního pozemku parc. č. 2126/2 v k.ú.  Ženklava  

 

21. Vyvěšení záměru o směně a prodeji části obecního pozemku v rozsahu  227 m2  na parc. 

č. 2128/2 a 54 m2 na parc.č. 2128/3 v k.ú. Ženklava formou prodeje a 19 m2 na parc. č. 

235/2 v k.ú Ženklava formou směny  

 

22. Poskytnutí finančního  příspěvku Společnosti pro ranou péči ve výši 17.000,-Kč 

 

23. Poskytnuti finančního příspěvku na činnost sociální služby chráněného bydlení Slezské 

diakonie na rok 2020    

     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.   Projednání a seznámení s účetní závěrkou Sdružení Povodí Sedlnice za rok 2019 a zprávu 
o celoročním hospodaření DSO + Závěrečný účet DSO za rok 2019  

4. cenové nabídky na služby spojené s administrací a zajištěním realizace stavby Hasičská 
stěna Junior     

5. Schváleni smlouvy o dílo mezi Obci Ženklava a fy. FICHNA- HUDECZEK a.s  - 
rekonstrukce Mateřské školy v Ženklavě 

6. Informace o prodloužení uzavření MŠ zřizovatelem do 3.8.2020 z důvodu pandemie 
coronaviru COVID19 

7. cenovou nabídku na rekonstrukci sociálního zařízení v prostorách lékařů v Ženklavě od 
firmy KERAMAX. 

Ukládá:  

1 Starostovi se ukládá, zjistit, zda by bylo možno získat dotace na vybavení školky. 
2 Zajistit více cenových nabídek na rekonstrukci sociálního zařízení v budově lékařů 

  

Bc. Vojtěch Rýdel                                                                        Miroslav Černoch 

starosta                                        místostarosta 

 

Vyvěšeno:  1.7.2020                                                 Sňato:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


