
  
 
 
Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva obce Závišice ze dne 5. 8. 2009  
 (číslo usnesení)                                                                            (hlasování pro-proti-zdržel se) 
 
Zastupitelstvo obce po projednání               
schvaluje   
300/2009         program 21. zasedání ZO                                                                             7-0-0 
                                                                                                                                
Zastupitelstvo obce po projednání 
volí: 
301/2009         návrhovou komisi 21. zasedání ZO ve složení: Vlastimil Hajda, Aleš Kuběna 
                                                     6-0-1 
302/2009         ověřovatele zápisu z 21. zasedání ZO: Hana Kuběnová, Michal Bortel     6-0-1 
 
Zastupitelstvo obce po projednání 
bere na vědomí 
303/2009         informaci o kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZO a zprávy starosty 
                        obce a předsedů komisí (výborů) o činnosti obce                     7-0-0     
schvaluje: 
304/2009         rekonstrukci a zvýšení lávky pro pěší na „Horním konci“ včetně protipovodňových 
                        opatření ve výši do 110.000,- Kč                       7-0-0     
 
305/2009 a souhlasí se jmenovanou pracovní skupinou na podání a hodnocení nabídkového řízení 

na Územní plán Závišic  ve složení A. Matzková, Z. Vajda a ing. M.Kvitová a zároveň 
zastupitelstvo souhlasí s výsledkem výběrového řízení, kdy pověřuje starostu obce 
podepsáním smlouvy o dílo s vítězem soutěže, jimž je Urbanistické středisko Ostrava, 
s hodnotou díla 285.600,- Kč za I. etapu dle výběrového řízení a včetně II. etapy celkem 
za 309.400,- Kč včetně DPH       7-0-0 

 
306/2009 jako zpracovatele žádosti o dotaci na Územní plán Závišic společnost  INNOVA Int. 

s.r.o. Ostrava, která předložila nabídku na zpracování žádosti ve výši 8.990 ,- Kč + 
3,99% odměny z celkové částky přijaté dotace, v případě jejího získání a pověřuje 
starostu obce podepsáním smlouvy o dílo se společností INNOVA a podání žádosti do 
20. srpna 2009        7-0-0 

 
307/2009 přijetí dotace na likvidaci povodňových škod ve výši 40.000,- Kč , která byla obci 

poskytnuta městem Ústí nad Orlicí      7-0-0 

    
308/2009 přijetí dotace na likvidaci povodňových škod ve výši 80.000,- Kč, která byla obci 

poskytnuta Moravskoslezským krajem               7-0-0     

 
309/2009 poskytnutí  účelové dotace z rozpočtu obce Závišice ve výši 15.000,- Kč pro Charitu 

Kopřivnice                                                                                             7-0-0 

     
310/2009 úpravu rozpočtu obce Závišice č. 1 na rok 2009 v předneseném znění (viz příloha) 
                       7-0-0     
 



 

 

 

 

schvaluje: 
311/2009         uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi žadatelem ČEZ Distribuce a.s. 
                        a obcí Závišice na uložení kabelu NN do pozemku v majetku obce a pověřuje 

                        starostu obce podepsáním této smlouvy v předneseném znění (viz příloha) 
                                                                                                                                      6-0-1     
 
312/2009 uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi žadatelem 
                       Vodafone Czech republik a.s. Praha a obcí Závišice, která se týká uložení přípojky NN 
                       do pozemku v majetku obce a pověřuje starostu obce podepsáním této smlouvy 
                       v předneseném znění (viz příloha)                                                                7-0-0 
      
313/2009        uzavření dohody mezi městem Kopřivnice a obcí Závišice o úhradě neinvestičních 
                       výdajů na žáky základních škol, trvale žijících v Závišicích a navštěvujících základní 
                       školy zřizované městem Kopřivnice a pověřuje starostu obce podepsáním této dohody 
                       v předneseném znění (viz příloha)      7-0-0     
 
314/2009        přijetí dotace od společnosti MMKV s.r.o. Brno ve výši 10.000,- Kč, na kulturní 
                       činnost „Klubu důchodců Závišice“       7-0-0 

     
315/2009 investici ve výši do 30.000,- Kč na zakoupení součástí dětského hřiště na pozemku obce 

za Pohostinstvím U Kremlu a zajištěním pověřuje starostu obce  7-0-0     
 
        
 
         
 
 
 
 
  
 
…..…………………                                           ………………….. 
    Marta Najzarová                                  Zdeněk Vajda 
 místostarostka obce                                         starosta obce 
  


