
 
 
 
 
 
Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Závišice ze dne 7. 3. 2007 
 
Zastupitelstvo obce po projednání 
volí: 
55/2007        návrhovou komisi 4. zasedání ZO ve složení: 
                     Mgr. Julie Hyvnarová, Michal Bortel                                                                6-0-2 
 
56/2007        ověřovatelé 4. zasedání ZO: Ing. Vítězslav Jalůvka, Lumír Lošák                   7-0-1 
 
 
Zastupitelstvo obce po projednání 
bere na vědomí: 
57/2007        - informaci o kontrole plnění usnesení z minulých zasedání 
                     - zprávu starosty o činnosti obce                 
                                                                                                   8-0-0   
 
58/2007        informaci o dluhu nájemkyně v budově Obecního úřadu sl .R. Šodkové: 
                     15.333,-Kč (doplatek za otop dle vyúčtování za rok 2006) a 2.520,-Kč (navýšení 
                      záloh za otop v nájmu na rok 2007) -  bude řešeno právní cestou                   8-0-0 
 
 
Zastupitelstvo obce po projednání   
schvaluje: 
59/2007        program 4. zasedání ZO                                                                                    8-0-0                      
 
60/2007        rozpočet obce Závišice na rok 2007 v předneseném (upraveném) znění 
                      - viz příloha                                                                                                      8-0-0 
                                
61/2007        převedení přebytku hospodaření Základní školy a Mateřské školy Závišice, 
                     příspěvkové organizace za rok 2006 ve výši 18.237,90 Kč jako rezervy 
                     do rozpočtu této příspěvkové organizace na rok 2007                                     8-0-0 
                                        
62/2007 pracovní skupinu ve složení Mgr. Julie Hyvnarová, Michal Bortel a Zdeněk Vajda, 
  která bude pracovat jako komise pro projednávání přestupků , pod vedením 
                     JUDr. Ing. Lukáše Holendy a to do uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí 
                     Závišice a městem Kopřivnice ve věci projednávání  přestupků                     7-0-1 
       
63/2007        uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Závišice a městem Kopřivnice, jejímž 
                     předmětem je vykonávání  přenesené působnosti orgánů města Kopřivnice pro orgány 
                     obce Závišice ve věci projednávání přestupků, v předneseném znění - viz příloha 
                     a zároveň pověřuje starostu obce podepsáním této smlouvy                            8-0-0 
                         
64/2007        poskytnutí dotace z rozpočtu obce Závišice ve výši 26.500,-Kč  pro TJ Závišice- 
                     oddíl JUDO na nákup žíněnek                                                                          7-0-1 
         



 
 
 
 
65/2007        poskytnutí dotace z rozpočtu obce Závišice ve výši 2.000,-Kč pro sdružení 
                     včelařů působících na katastru obce Závišice na léčbu varroázy včel                  8-0-0 
                                  
66/2007        poskytnutí dotace z rozpočtu obce Závišice ve výši 3.000,- Kč pro Jiřího Rašku 
                     na organizování Setkání pod Trúbou, které se bude konat v červenci 2007         6-2-0 
 
67/2007        stažení z projednání a odročení na příští zasedání ZO: darování pozemků zastavěných 
                     silnicí II/482 v majetku obce Závišice                                                                  8-0-0 
 
68/2007        stažení z projednání a odročení na příští zasedání ZO: prodej dvou betonových 
                     sloupů v majetku obce Závišice                                                                            7-0-0  
                                                                                                                                     (1 nepřítomen)  
 
69/2007        podporu Iniciativě Občanského sdružení Naše Beskydy, týkající se přípravy 
           těžby uhlí či plynu v Beskydech- viz příloha                                                        7-0-1         
       
70/2007        přihlášení obce Závišice do soutěže Vesnice roku                                                8-0-0 
 
71/2007        zaplacení příspěvku za účast v soutěži Vesnice roku                                            8-0-0 
 
 
 
Zastupitelstvo obce po projednání  
deleguje: 
72/2007        v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích 
                     (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na řádnou valnou hromadu společnosti 
                     ASOMPO, a.s. se sídlem Životice u Nového Jičína 194,  PSČ 742 72,  IČ 25872826, 
                     konanou dne 8.6.2007, v níž má obec Závišice majetkovou účast, pana Zdeňka Vajdu, 
                     nar. 30.12.1970, bytem Závišice 264 a zmocňuje ho k tomu, aby na řádné valné hroma- 
                     dě jménem a v zastoupení obce Závišice jako akcionáře uplatňoval veškerá práva, aby 
                     hlasoval o všech bodech pořadu jednání, jak jsou uvedeny v pozvánce, aby uplatňoval 
                     návrhy a protinávrhy a vykonával na valné hromadě bez  omezení všechna práva 
                     akcionáře vyplývající ze stanov a ze zákona                                                         8-0-0 
 
 
Zastupitelstvo obce po projednání 
určuje: 
73/2007        pana Zdeňka Vajdu zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování                           
          územního plánu a jeho změn podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon 
                                                                                                                                                    7-0-1                  
                                                                                                            (hlasování: pro-proti-zdržel se)       
  
  
….………………….                                                  …………………………….. 
   Marta Najzarová                  Zdeněk Vajda 
     místostarostka                      starosta 


