
 
 
 
Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Závišice ze dne 30. 4. 2008 
                                                                                                         (hlasování pro-proti-zdržel se) 
Zastupitelstvo obce po projednání               
schvaluje   
175/2008          program 13. zasedání ZO                                                                             9-0-0 
 
Zastupitelstvo obce po projednání 
volí: 
176/2008          návrhovou komisi 13. zasedání ZO ve složení: 
                         Lumír Lošák, Aleš Kuběna                                                                           7-0-2 
177/2008          ověřovatele zápisu z 13. zasedání ZO: Libor Kahánek, Vlastimil Hajda     7-0-2 
 
Zastupitelstvo obce po projednání 
bere na vědomí: 
178/2008          informaci o kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZO a zprávu starosty 
                         obce o činnosti obce                                                                                     9-0-0 
     
Zastupitelstvo obce po projednání 
schvaluje:   
179/2008         a bere na vědomí výsledek nabídkového řízení na zpracování studie, která bude 
    součástí projektové dokumentace plánované kanalizace obce a pověřuje starostu 
               obce podepsáním smlouvy o dílo na její zpracování se společností Vodam Hranice-  
                        kdy je částka za toto dílo ve výši 69.020,- Kč - viz příloha                          9-0-0 
 
180/2008         revokaci usnesení č. 166/2008, čímž se ruší záměr prodeje obecních pozemků 
                        - viz usnesení ze zasedání ZO dne 27.3.2008                                                6-1-2 
 
181/2008 záměr oslovit kamenické společnosti ohledně opravy křížů u autobusové zastávky 
                        a u Kelnarů na dolním konci - čímž  pověřuje starostu obce                        9-0-0 
          
182/2008 záměr oslovit společnosti zabývající se částečnou rekonstrukcí rozhlasu- čímž  
  pověřuje starostu obce                                                                                   9-0-0 
 
183/2008 zakoupení přívěsného vozíku za služební automobil odpovídající potřebám obce 
                       - výběrovým řízením pověřuje starostu obce                                                 9-0-0 
 
184/2008 a souhlasí s pořádáním automobilových závodů veteránů Pod Trúbou dne 19.7.2008 
                                                                                                              9-0-0 
    
185/2008 poskytnutí dotace z rozpočtu obce Závišice ve výši 3.000,-Kč pro Jiřího Rašku 
                       na pořádání závodů veteránů Pod Trúbou a pověřuje starostu obce sepsáním 
                       předmětné smlouvy                                                                                        5-0-4 
 
 
 
 



 
 
 
 
186/2008 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 do 2.350,- Kč/dítě na rok 2008 a pověřuje starostu 
                       obce podepsáním této dohody - viz příloha                                                  9-0-0 
 
187/2008 přijetí dotace z MMR ČR ve výši 500.000,- Kč, která bude využita na rozšíření 
                       plynofikace v oblasti Paseky a pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy 
                                            9-0-0 
 
188/2008 přijetí dotace od MSK ve výši 300.000,- Kč, která bude použita na rekonstrukci  
  oken a vstupních dveří budovy ObÚ Závišice, č.p. 115 a pověřuje starostu obce  
  podepsáním smlouvy                                                                                   9-0-0 
 
189/2008 přijetí dotace od MSK z programu DSH-7, která bude využita na vybudování nové 
  zastávky autobusů „U MOSTU“ včetně čekárny, osvětleného přechodu a chodníku 
                       a pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy                                            9-0-0 
  
190/2008 a pověřuje pracovní skupinu ve složení Vlastimil Hajda, Michal Bortel, Zdeněk 
  Vajda, náhradník Lumír Lošák výběrovými řízeními, hodnocením nabídek a ostat- 
                       ními potřebnými kroky, spojenými s přijatými dotacemi (usnesení 187/2008, 
                       188/2008, 189/2008)                                                                                     6-0-3 
  
191/2008 a pověřuje starostu obce, aby ve spolupráci se společností SmVaK Ostrava a.s. 
                       zpracoval cenovou nabídku na případný odprodej vodovodu z majetku obce 
                                                                                                                                             9-0-0 
   
192/2008 uzavření smlouvy o umístění napájecího el. kabelu k vysílači VODAFONE , který 
                       bude vystavěn v katastru obce a pověřuje starostu obce podepsáním této smlouvy 
                        - viz příloha                                                                                                 9-0-0 
 
                                                                                                          (hlasování: pro-proti-zdržel se) 
 
 
 
 
…..…………………                                           ………………….. 
    Marta Najzarová                                  Zdeněk Vajda 
 místostarostka obce                                         starosta obce 
 


