
  
 
 
Usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Závišice ze dne 8.10.2008 
                                                                                                      (hlasování pro-proti-zdržel se) 
Zastupitelstvo obce po projednání               
schvaluje   
232/2008         program 17. zasedání ZO                                                                            8-0-0 
                                                                                                                                
Zastupitelstvo obce po projednání 
volí: 
233/2008         návrhovou komisi 17. zasedání ZO ve složení: Lumír Lošák, Hana Kuběnová 
                                                                                                                                            6-0-2                           
    
234/2008         ověřovatele zápisu ze 17. zasedání ZO: Ing. Vítězslav Jalůvka, Vlastimil Hajda 
                                                                                                                                            7-0-1 
                                                                                                                                
Zastupitelstvo obce po projednání 
bere na vědomí 
235/2008         informaci o kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZO a zprávu starosty 
                        o činnosti obce                                             8-0-0 
     
Zastupitelstvo obce po projednání 
schvaluje:   
236/2008        dle výsledků hodnocení nabídek pracovní skupinou pronajmout  Pohostinství 
                       U Kremlu Tomáši Kazdovi, za cenu v místě obvyklou a to na dobu určitou 
                       do 31. 12. 2009, smlouva o nájmu bude vypracována právníkem a pověřuje 
                       starostu obce podpisem této smlouvy                                                          7-0-1 
            
237/2008        přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2008 
                       na úhradu výdajů za uskutečněné zásahy, odbornou přípravu, na věcné vybavení, 
                       neinvestiční opravy a revize materiálu a techniky jednotky sboru dobrovolných 
                       hasičů v celkové výši 3.600,- Kč a pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy 
                       o poskytnutí této dotace v předneseném znění (viz příloha)                       8-0-0 
 
Zastupitelstvo obce po projednání 
bere na vědomí 
238/2008 zprávy revizní komise DSO Sdružení povodí Sedlnice ze dne 27.5.2008 a 17.9.2008 
                       v předneseném znění (viz příloha)                                                               8-0-0 
 
 
Zastupitelstvo obce po projednání 
schvaluje: 
239/2008        návrh na zřízení věcného břemene na uložení STL plynovodu v pozemku Blaženy 
                       Macháčkové - parc. č. 1080/3 a 1088/1 a pověřuje starostu obce podpisem 
                       smlouvy                                                                                                        7-0-1 
 
 
 



 
 
 
 
 
240/2008 uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Závišice a Atelierem Archplan Ostrava s.r.o., 
                       jejímž předmětem je zhotovení změny č. 4 územního plánu obce Závišice 
                       a pověřuje starostu obce podepsáním této smlouvy v předneseném znění 
                       (viz příloha)                                                                                                  8-0-0 
 
241/2008 rozpočtový výhled obce Závišice na období 2009 - 2015 v předneseném znění 
                       (viz příloha)                                                                                                 7-0-1 
 
242/2008 dle výsledku hodnocení nabídek pracovní skupinou výběr firmy Klowersa s.r.o. 
                       na opravu střechy budovy ObÚ ve výši do 110.000,- Kč a pověřuje starostu obce 
                       podepsáním smlouvy                                                                                   7-0-1 
 
 
Zastupitelstvo obce po projednání 
souhlasí 
243/2008 s dočasným užíváním a vstupem na pozemky podél říčky Sedlnice (viz příloha) 
                                                                                                                                            8-0-0 
  
 
Zastupitelstvo obce po projednání 
schvaluje: 
244/2008        záměr odprodat části pozemků, které se budou nacházet pod stavbou protipovodňové 
                       zídky (viz příloha)                                                                                        7-1-0  
         
245/2008 zakoupení movitého majetku - soubor zařízení Pohostinství U Kremlu - od majitelky 
                       N. Boorové ve výši do 38.000,- Kč (viz příloha)                          6-1-1  
 
 
                                                                                                       (hlasování: pro-proti-zdržel se) 
 
 
 
  
 
…..…………………                                           ………………….. 
    Marta Najzarová                                  Zdeněk Vajda 
 místostarostka obce                                         starosta obce 
  


