
 
 
Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva obce Závišice ze dne 30. 3. 2009  
(číslo usnesení)                                                                                (hlasování pro-proti-zdržel se) 
 
Zastupitelstvo obce po projednání               
schvaluje   
261/2009         program 19. zasedání ZO                                                                                7-0-0 
                                                                                                                                
Zastupitelstvo obce po projednání 
volí: 
262/2009         návrhovou komisi 19. zasedání ZO ve složení: Lumír Lošák, Hana Kuběnová 
                                                                                                                                                 7-0-0 
    
263/2009         ověřovatele zápisu z 19. zasedání ZO: Vlastimil Hajda, Libor Kahánek       7-0-0 
                                                                                                                                
Zastupitelstvo obce po projednání 
bere na vědomí: 
264/2009         rezignaci Ing. Vítězslava Jalůvky na mandát člena Zastupitelstva obce Závišice 
                        ke dni 27. 3. 2009                   7-0-0 
 
265/2009 že členem Zastupitelstva obce Závišice a předsedou komise životního prostředí 
                        se dnem 28. 3. 2009 stal Petr Heralt          7-0-0 
 
266/2009         informaci o kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZO a zprávy starosty 
                        obce a předsedy finančního výboru o činnosti obce                                       8-0-0 
 
Zastupitelstvo obce po projednání 
schvaluje: 
267/2009         rozpočet obce Závišice na rok 2009 v předneseném znění (viz příloha)        8-0-0 

 
268/2009 dodatečné uvolnění částky 314,- Kč ve prospěch města Kopřivnice, jedná se 
                        o přeplatek za již zrealizovaný program na zkvalitnění ovzduší v celé lokalitě 
                        spádové oblasti Kopřivnice (viz příloha)                                                        8-0-0 
 
269/2009        poskytnutí dotace z rozpočtu obce Závišice ve výši 3.000,- Kč pro ZO Českého 
                       svazu včelařů, o.s. Kopřivnice na nákup léčiv pro tlumení nákazy roztočem Varroa 
                       destructor v roce 2009 a pověřuje starostu obce sepsáním a podepsáním smlouvy 
                                                                                                                  8-0-0 
neschvaluje: 
270/2009 poskytnutí dotace z rozpočtu obce Závišice pro ŠKOLU ŽIVOTA Nový Jičín 
                                                                                                                             8-0-0 
 
271/2009 poskytnutí dotace z rozpočtu obce Závišice pro SDH Závišice ve výši 50.000,-Kč 
                        na financování nákupu přenosné požární stříkačky                                        8-0-0 
 
Zastupitelstvo obce po projednání 
schvaluje: 
272/2009 poskytnutí dotace z rozpočtu obce Závišice ve výši 3.000,-Kč pro Asociaci zdravotně  



 
 
                        
                       postižených Kopřivnice na podporu 12. ročníku Celostátních sportovních her 
                       zdravotně handicapovaných dětí a dospělých a pověřuje starostu obce sepsáním 
                       a podepsáním smlouvy                                                                                    8-0-0 
 
273/2009 poskytnutí dotace z rozpočtu obce Závišice ve výši 3.000,- Kč pro SDH Závišice 
                       na zakoupení pohárů a cen pro soutěžící v domácí soutěži v hasičském sportu 
                       a pověřuje starostu obce sepsáním a podepsáním smlouvy         8-0-0 
 
274/2009 poskytnutí dotace z rozpočtu obce Závišice ve výši 4.540,-Kč pro TJ Závišice 
                       - oddíl JUDO na úhradu nákupu pohárů a odměn a pověřuje starostu obce sepsáním 
                       a podepsáním smlouvy                                           7-0-1 
 
Zastupitelstvo obce po projednání 
deleguje 
275/2009 tímto v souladu s ustanovením § 84 odst. 2  písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., 
                       o obcích, 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 29.5.2009, v níž má obec majetkovou účast, pana Zdeňka Vajdu, 

                       dat.nar. 30.12.1970, bytem Závišice 264 a zmocňuje ho k tomu, aby na řádné valné 
hromadě 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      7-0-1 

 
Zastupitelstvo obce po projednání 
schvaluje: 
276/2009 Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění provozu sběrného místa biologicky rozložitelného 
                        odpadu a Dodatek č. 3 nájemní smlouvy a smlouvy o prodeji sběrné nádoby 
                        mezi společností ASOMPO, a.s. a obcí Závišice, které se týkají navýšení částky 
                        na 40,-Kč za vývoz jedné sběrné nádoby BRO a umístění sběrných nádob BRO 
                        na zpevněnou plochu a pověřuje starostu obce podepsáním těchto dodatků 

v předneseném znění (viz přílohy)                                                                  8-0-0 
 
277/2009 uzavření Smlouvy o převodu vlastnictví k majetku ČR mezi Českou republikou-

Ministerstvem vnitra a obcí Závišice, která se týká bezplatného převodu majetku 
státu, a to 5- ti sad zásahových obleků v celkové ceně 44.250,15 Kč a pověřuje 

                        starostu obce podepsáním této smlouvy v předneseném znění (viz příloha) 
                                             8-0-0 
 
278/2009 Dodatek č. 6 ke Smlouvě o odvozu a odstranění komunálního odpadu mezi obcí 

Závišice a společností SLUMEKO, s.r.o. Kopřivnice, který se týká navýšení částky 
na 27,- Kč za vývoz jedné popelnice a pověřuje starostu obce podepsáním tohoto 

                       dodatku v předneseném znění (viz příloha)                     8-0-0 
 
279/2009 uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
                        mezi obcí Závišice a žadatelkou Naděždou Boorovou, která se týká uložení 

vodovodní přípojky pro RD č.p. 131 na pozemku parc. č. 203 v majetku obce, 



                         
 
 
                        za předpokladu, že veškeré náklady budou hrazeny žadatelkou a žadatelka uhradí 

obci Závišice částku ve výši 1.000,-Kč za zřízení tohoto břemene a pověřuje starostu 
obce sepsáním a podepsáním smlouvy                                                          8-0-0 

 
280/2009 uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí 
                       Závišice a žadatelem ČEZ Distribuce, a.s., která se týká uložení elektrického kabelu 

do pozemku parc. č. 1213 v majetku obce, za předpokladu, že veškeré náklady budou 
hrazeny žadatelem a pověřuje starostu obce vyjednáním případné vyšší částky, 
kterou uhradí žadatel obci Závišice za zřízení tohoto břemene a následným 
podepsáním smlouvy (viz přílohy)                                                                  8-0-0 

 
281/2009 uložení vodovodního řádu do pozemku parc. č. 1213 v majetku obce (viz příloha) 
                        po uzavření Smlouvy mezi obcí Závišice a žadatelem Petrem Zábranským o zřízení 

věcného břemene, za předpokladu, že veškeré náklady budou hrazeny žadatelem 
                        a žadatel uhradí obci Závišice částku ve výši 1.000,-Kč za zřízení tohoto břemene 
                        a pověřuje starostu obce sepsáním a podepsáním této smlouvy                   8-0-0 
 
282/2009 vyřazení majetku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Závišice 

v účetní hodnotě 11.276,70 Kč (viz příloha)                                                   8-0-0 
 
Zastupitelstvo obce po projednání 
bere na vědomí 
283/2009 hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 
                       Závišice, kdy tento byl za rok 2008 se ztrátou 103.000,- Kč a souhlasí s pokrytím 
                        této ztráty z rezervního fondu školy          8-0-0 
 
Zastupitelstvo obce po projednání 
284/2009 1. schvaluje záměr pořídit Územní plán obce Závišice 
  2. bere na vědomí: 
   2.1. návrhy na pořízení územního plánu - viz příloha 

 2.2. stanovisko pořizovatele, tj. odboru stavebního řádu, územního plánování 
a památkové péče MÚ Kopřivnice, k přiloženým návrhům - viz příloha 

 3. schvaluje zařazení návrhů č. 1, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 17 do návrhu zadání Územního 
plánu obce Závišice 

  4. neschvaluje zařazení návrhů č. 2, 6, 7a, 7b, 9, 10, 11, 14, 15, 16 do návrhu zadání 
Územního plánu obce Závišice 

 5. pověřuje starostu obce informovat o výsledku jednání zastupitelstva bezodkladně 
navrhovatele a pořizovatele 

 6. schvaluje žádost obce Závišice o pořízení Územního plánu obce Závišice 
Městským úřadem Kopřivnice, odborem stavebního řádu, územního plánování 

                        a památkové péče 
                                           8-0-0 
                                                             
 
   …………………                                           ………………….. 
    Marta Najzarová                                  Zdeněk Vajda 
 místostarostka obce                                         starosta obce 


