Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Závišice ze dne 18.4.2007
Zastupitelstvo obce po projednání

volí:
74/2007
75/2007

návrhovou komisi 5. zasedání ZO ve složení:
Ing. Vítězslav Jalůvka, Vlastimil Hajda

5-0-2

ověřovatele zápisu z 5. zasedání ZO: Mgr. Julie Hyvnarová, Aleš Kuběna 5-0-2

Zastupitelstvo obce po projednání

bere na vědomí:
76 /2007

- informaci o kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZO
- zprávu starosty o činnosti obce
7-0-0

Zastupitelstvo obce po projednání

schvaluje:
77/2007

program 5. zasedání ZO

7-0-0

78/2007

prodej 2 sloupů v majetku obce na pozemku p.č.1123 za kupní cenu ve výši
7.000,-Kč společnosti ČEZ Distribuce, a. s. a zároveň pověřuje starostu obce
podepsáním smlouvy v předneseném znění - viz příloha
7-0-0

79/2007

darování pozemků s parcelními čísly 545/18, 545/27, 545/30, 545/32 v majetku
obce, které jsou již nyní zastavěny silnicí II/482 nebo jsou součástí její krajnice,
do vlastnictví Moravskoslezského kraje a zároveň pověřuje starostu obce
podepsáním darovací smlouvy v předneseném znění - viz příloha
7-0-0

80/2007

prodej části pozemku p.č. 1139 v majetku obce žadatelce paní Jarolímové,
za podmínky, že bude zachován pruh v celkové šířce 6 m po celé délce předmětného pozemku a pouze za předpokladu, že veškeré náklady spojené s tímto prodejem bude financovat žadatelka. V případě odmítnutí úhrady nákladů je toto
usnesení automaticky revokováno
7-0-0

81/2007

výběrovou komisi ve složení Lumír Lošák, Marta Najzarová a Libor Kahánek
pro výběrové řízení na výstavbu chodníkového tělesa na horním konci podél
komunikace II/482, mandát zanikne ukončením výběrového řízení
5-0-2

82/2007

oslovení těchto stavebních společností pro účast ve výběrovém řízení na výstavbu
chodníkového tělesa na horním konci podél komunikace II/482:
Nosta Nový Jičín, Novojická stavební, Severomoravská stavební, Multipstav
Nový Jičín, Bamed Štramberk, V+V Saveko Kopřivnice, Japstav Kopřivnice,
Slumeko Kopřivnice, Strabag Nový Jičín
7-0-0

83/2007

uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Závišice a ateliérem ARCHPLAN OSTRAVA,
jejímž předmětem je zhotovení změny č. 3 územního plánu obce Závišice ve dvou
etapách a zároveň pověřuje starostu obce podepsáním této smlouvy v předneseném
znění - viz příloha
6-0-1

84/2007

úpravu rozpočtu obce Závišice č. I na rok 2007 v předneseném znění
- viz příloha

7-0-0

85/2007

uzavření dohody mezi obcí Závišice a městem Kopřivnice, týkající se úhrady
neinvestičních výdajů spojených se zajištěním povinné školní docházky dětí,
které mají trvalý pobyt v obci Závišice a navštěvují základní školy zřizované
městem Kopřivnice ve výši 2.200,-Kč/dítě na rok 2007 a zároveň pověřuje
starostu obce podepsáním této dohody v upraveném znění – viz příloha
7-0-0

86/2007

zvýšení a zaplacení příspěvku pro Sdružení povodí Sedlnice ve výši 2,-Kč/osobu,
která má v obci trvalý pobyt/rok
7-0-0

87/2007

změnu návštěvní doby obecní knihovny od května 2007 na pondělí a středu
od 15 do 17 hodin
7-0-0
(hlasování: pro-proti-zdržel se)

…..…………….
Marta Najzarová
místostarostka obce

…………………..
Zdeněk Vajda
starosta obce

