
 
 
 
Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Závišice ze dne 15. 12. 2008 
                                                                                                              (hlasování pro-proti-zdržel se) 
Zastupitelstvo obce po projednání               
schvaluje   
246/2008         program 18. zasedání ZO                                                                                     7-0-0 
                                                                                                                                
Zastupitelstvo obce po projednání 
volí: 
247/2008         návrhovou komisi 18. zasedání ZO ve složení: L. Kahánek, V. Hajda               7-0-0 
           
248/2008         ověřovatele zápisu z 18. zasedání ZO: A. Kuběna, L. Lošák                              7-0-0 

                                                                                                                             
Zastupitelstvo obce po projednání 
bere na vědomí 
249/2008         informaci o kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZO a zprávy o činnosti 
                        obce                                                                                                                      7-0-0 
  
Zastupitelstvo obce po projednání 
revokuje   
250/2008         usnesení č. 239/2008 ze dne 8. 10. 2008 o zřízení věcného břemene, jelikož se jeho 
                        podstata stala bezpředmětnou                                                                              7-0-0 
 

schvaluje: 
251/2008         rozpočtové provizorium obce Závišice na období leden až březen 2009 v předneseném 
                        znění (viz příloha)                                                                                           7-0-0 

 
 
252/2008 úpravu rozpočtu obce Závišice č. 4 v předneseném znění (viz příloha)              7-0-0 
 
 
Zastupitelstvo obce po projednání 
pověřuje 
253/2008         starostu obce prováděním rozpočtových úprav v rozsahu schváleného rozpočtu, 
                        dle §102, odst.4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), s platností 
                        do 31. 12. 2008 a maximální výši 500.000,-Kč                                                   7-0-0 
 

schvaluje: 
254/2008 a povoluje konání a průjezd závodních vozidel Valašské rally dne 28.3.2009 
                        (viz přiložená žádost)                                                                                           7-0-0 
 
255/2008 podání žádosti o dotaci na dětské hřiště za podmínek: 100% dotace, 10 tis. Kč 
                        poplatek za vyřízení formalit a případná 3% provize pro společnost, která podá 
                        žádost a pověřuje starostu obce výběrem této společnosti a podpisem smlouvy 
                                                                                                                                                      7-0-0 
 
 



 
 
 
 
256/2008 Pokyny pro zpracování návrhu změny č. 4 územního plánu obce Závišice ve znění 

předloženém prostřednictvím přílohy                                                                  7-0-0 
 
257/2008         uzavření Smlouvy o spolupráci obcí k zajištění  ostatní dopravní obslužnosti 
                        na rok 2009 a pověřuje starostu obce podepsáním této smlouvy v předneseném znění 
                        (viz příloha)                                                                                                         7-0-0 
 
Zastupitelstvo obce po projednání 
bere na vědomí 
258/2008 schválený rozpočet DSO Sdružení povodí Sedlnice na r. 2009 v předneseném 
                        znění (viz příloha)                                                                                                7-0-0 
 
 
Zastupitelstvo obce po projednání 
schvaluje: 
259/2008 záměr zakoupení vybavení provozovny CAFÉ BAR v nebytových prostorách 
                        budovy obecního úřadu Závišice dle znaleckého posudku (viz příloha)             5-2-0 
 
260/2008 vytvoření 3 pracovních míst pro pracovníky VPP na rok 2009                           7-0-0 
 
261/2008        částku, za kterou pořizuje sociální komise věcný dar jubilantům, v celkové výši 700,-Kč 
                                                                                                                                                     7-0-0    
 
   
                                                                                                            (hlasování: pro-proti-zdržel se) 
  
 
 
 
 
 
  
 
…..…………………                                           ………………….. 
    Marta Najzarová                                  Zdeněk Vajda 
 místostarostka obce                                         starosta obce 
 


