Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva obce Závišice ze dne 8. 6. 2009
(číslo usnesení)

(hlasování pro-proti-zdržel se)

Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
285/2009
volí:
286/2009

287/2009

program 20. zasedání ZO

9-0-0

návrhovou komisi 20. zasedání ZO ve složení: Petr Heralt, Michal Bortel
7-0-2
ověřovatele zápisu z 20. zasedání ZO: Aleš Kuběna a Lumír Lošák

7-0-2

bere na vědomí:
288/2009
informaci o kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZO a zprávu starosty
o činnosti obce
9-0-0
289/2009

v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s § 17
zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, vše ve znění pozdějších
předpisů, závěrečný účet obce Závišice za rok 2008 v předneseném znění
a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad (viz příloha)
9-0-0

290/2009

informaci o projednání Změny č. 4 územního plánu obce Závišice ve znění
předloženém prostřednictvím důvodové zprávy
9-0-0

konstatuje
291/2009

vydává
292/2009

po ověření, že Změna č. 4 územního plánu obce Závišice není v rozporu s politikou
územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a se stanovisky
dotčených orgánů
9-0-0

dle § 54 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 4 územního plánu obce
Závišice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového
materiálu
9-0-0

bere na vědomí
293/2009
informaci o projednání návrhu zadání územního plánu Závišic ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
8-0-1
schvaluje
294/2009

dle § 47 odst. 5 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zadání územního plánu Závišic
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu
8-0-1

odkládá
295/2009

schvaluje:
296/2009

projednání poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro TJ Závišice - oddíl JUDA
na nákup žíněnek (tatami)
7-0-2

uzavření mandátní smlouvy mezi obcí Závišice a společností GORDION, s.r.o.,
která se týká zpracování a podání žádosti o poskytnutí podpory z dotačního programu
ROP Moravskoslezsko na akci „Závišice – Tělocvična ZŠ“ a pověřuje starostu obce
podepsáním této smlouvy v předneseném znění (viz příloha)
9-0-0

297/2009

vyřazení nepoužitelných elektrospotřebičů z evidence majetku obce (viz přiložené
protokoly)
9-0-0

298/2009

uzavření smluv o zřízení věcného břemene mezi žadatelem ČEZ Distribuce, a. s.
a obcí Závišice, které se týkají uložení domovních přípojek NN či umístění el. zařízení:
a) na pozemku parc. č. 8/2 ve vlastnictví obce
b) na pozemku parc. č. 750 ve vlastnictví obce
c) na pozemku parc. č. 1148 ve vlastnictví obce
d) na pozemku parc. č. 750 ve vlastnictví obce
a pověřuje starostu obce podepsáním těchto smluv v předneseném znění
(viz přílohy)
9-0-0

revokuje
299/2009

usnesení č. 279/2009 ze dne 30. 3. 2009

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

9-0-0

…………………..
Zdeněk Vajda
starosta obce

