
 
 
 
 
Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva obce Závišice ze dne 20. 8. 2008 
                                                                                                         (hlasování pro-proti-zdržel se) 
Zastupitelstvo obce po projednání               
schvaluje   
203/2008          program 15. zasedání ZO                                                                             7-0-0 
 
Zastupitelstvo obce po projednání 
volí: 
204/2008          návrhovou komisi 15. zasedání ZO ve složení: Vlastimil Hajda, Aleš Kuběna 
                                                                                                                                               6-0-1 
205/2008          ověřovatele zápisu z 15. zasedání ZO: Hana Kuběnová a Lumír Lošák 
                                              6-0-1 
Zastupitelstvo obce po projednání 
bere na vědomí 
206/2008          informaci o kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZO a zprávu starosty 
                         obce o činnosti obce                            7-0-0 
     
Zastupitelstvo obce po projednání 
schvaluje:   
207/2008         úpravu rozpočtu obce Závišice č. 2 na rok 2008 v předneseném znění 
                        (viz příloha)                                                                                                  7-0-0 
            
208/2008         dodatek č. 1 ke smlouvě č. 01995/2007/RER „Programu na podporu přípravy 
                        projektové dokumentace 2007“,  kterým se prodlužuje termín realizace projektu, 
                        za předpokladu schválení tohoto dodatku i Zastupitelstvem Moravskoslezského 
                        kraje                                                                                                              7-0-0  
 
Zastupitelstvo obce po projednání         
ruší 
209/2008 záměr pronajmout nebytový prostor v prvním patře budovy č.p. 115 , který byl 
  zveřejněn 15. 10. 2007                    7-0-0 
 
schvaluje: 
210/2008 poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Závišice ve výši 15.000 Kč pro Charitu 
                       Kopřivnice, která bude použita na pokrytí nákladů na provoz mimo náklady na mzdy          
                                                                                                   5-0-2 
          
211/2008 vzhledem k navýšení cen pohonných hmot převedení finančních prostředků z fondu 
                        rezerv (tj. zůstatek na účtu sdružených prostředků obcí bývalého okresu Nový Jičín 
                        - fond rezerv spravuje město N. Jičín), kdy tyto prostředky budou užity na pokrytí 
                        ztráty při zajištění ostatní dopravní obslužnosti veřejné přepravy osob      6-0-1 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
212/ 2008       zajištění ostatní dopravní obslužnosti v roce 2009 stejným způsobem jako dosud,  
                       tj. pokrytí prokazatelné ztráty rozpočítáním na každého občana bývalého okresu 
                       Nový Jičín ve stejné výši                                                                               6-0-1 
 
213/2008 záměr zakoupení nemovitosti Pohostinství u Kremlů se zahradou a příslušenstvím 
                       za cenu 4,5 mil. Kč                    6-0-1 
 
Zastupitelstvo po projednání: 
pověřuje 
214/2008 starostu obce obstaráním návrhu smlouvy a návrhu na financování vlastní koupě 
                       a případné rekonstrukce nemovitosti Pohostinství U Kremlů                      5-0-2 
 
určuje 
215/2008  a pověřuje pracovní skupinu zastupitelů ve složení Vlastimil Hajda, Marta Najzarová, 
                       Libor Kahánek, aby hodnotila nabídky na zpracování žádostí o dotaci na financování 
                       koupě a rekonstrukce nemovitosti Pohostinství U Kremlů a zároveň pověřuje starostu 
                       obce podepsáním smlouvy s vítězem výběrového řízení                            7-0-0 
 
schvaluje 
216/2008 zakoupení 1 kontejneru na separovaný odpad a to na papír ve výši do 18.000 Kč 
                       a tímto včetně výběru dodavatele pověřuje starostu obce    6-0-1 
 
ruší 
217/2008        usnesení č. 201/2008 ze dne 18. 6. 2008 týkající se rozšíření veřejného osvětlení 
                       na místní komunikaci pod Holotovou směrem k hlavní silnici 
                       - dle požadavků § 87 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)    7-0-0 
 
neschvaluje 
218/2008        žádost o rozšíření veřejného osvětlení na místní komunikaci pod Holotovou 
                       směrem k hlavní silnici                                                                                 2-5-0 
  
 
                                                                                                        (hlasování: pro-proti-zdržel se) 
 
 
 
  
 
…..…………………                                           ………………….. 
    Marta Najzarová                                  Zdeněk Vajda 
 místostarostka obce                                         starosta obce 
 


