
  
 
Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Závišice ze dne 5. 10. 2009  
(číslo usnesení)                                                                                  (hlasování pro-proti-zdržel se) 
 
Zastupitelstvo obce po projednání               
schvaluje   
316/2009         program 22. zasedání ZO                                                                               9-0-0 
                            
volí: 
317/2009         návrhovou komisi 22. zasedání ZO ve složení: Lumír Lošák, Michal Bortel  
                                     7-0-2 

318/2009         ověřovatele zápisu z 22. zasedání ZO: Aleš Kuběna, Libor Kahánek             7-0-2 
 
bere na vědomí 
319/2009         informaci o kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZO a zprávy starosty obce 
                        a předsedů komisí (výborů) o činnosti obce                                                    9-0-0 
schvaluje: 
320/2009         záměr výstavby chodníku pro pěší podél komunikace II/482 - část „Dráhy“ (v úseku 
                        od odbočky ke hřbitovu po „Pískovnu“)                                                         9-0-0 
 
321/2009         vytvoření pracovní skupiny, která bude hodnotit nabídky na zpracování projektové 

dokumentace pro výstavbu chodníku pro pěší podél komunikace II/482 - část „Dráhy“ 
                                                                                                                                                  6-0-3 
322/2009         složení pracovní skupiny: V. Hajda, L. Kahánek, M. Najzarová, která bude hodnotit 

nabídky na zpracování projektové dokumentace pro výstavbu pro pěší podél komuni- 
                        kace II/482 - část „Dráhy“ a pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy o dílo 
                        s vítězem nabídkového řízení, za cenu uvedenou v nabídce                           7-0-2 
 
323/2009 záměr opravy střechy budovy ObÚ Závišice, č.p. 115, na části nad ObÚ a knihovnou 
                                                                                                                                                 9-0-0 
 
324/2009 pracovní skupinu ve složení V. Hajda, L. Kahánek, M. Najzarová, která bude hodnotit 
                        nabídky na opravu střechy budovy ObÚ a pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy 

o dílo s vítězem nabídkového řízení, za cenu uvedenou v nabídce                 9-0-0 
 
325/2009 záměr označit úsek komunikace III/4822 od hasičské zbrojnice po ObÚ dopravním 

značením svislým „zákaz stání“ v obou směrech a pověřuje starostu obce podepsáním 
smlouvy o dílo se společností SLUMEKO, s.r.o. Kopřivnice v ceně do 15.000,- Kč 

                                                                                                                                                 8-0-1 
 
326/2009 přijetí dotace na likvidaci povodňových škod ve výši 15.000,-Kč, která byla obci 
                        poskytnuta obcí Chvalíkovice                                                                         9-0-0 
 
327/2009 záměr výstavby ČOV pro budovu Pohostinství U Kremlu ve vlastnictví obce v ceně 
                        do 200.000,-Kč, pověřuje starostu obce oslovením dodavatelů, schvaluje pracovní 

skupinu ve složení V. Hajda, L. Kahánek, M. Najzarová, která bude hodnotit nabídky 
                        a pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy o dílo s vítězem nabídkového řízení 
                                                                                                                                                9-0-0  



 
 
 
 
328/2009 záměr směnit část pozemku ve vlastnictví obce za pozemky v soukromém vlastnictví 
                        a koupit pozemek v soukromém vlastnictví za odhadní cenu, jedná se o majetkové 

narovnání pozemků, na kterých se nachází regulační stanice plynu „Paseky“ a pozemků 
v jejich okolí a pověřuje starostu obce sepsáním smluv a administrativou potřebnou 

                        k tomuto kroku                                                                                                9-0-0 
          
329/2009         záměr prodat pozemky ve vlastnictví obce vzniklé po majetkovém narovnání           

(dle usnesení č. 328/2009) nejvyšší nabídce, jedná se o pozemky, na kterých se nachází 
regulační stanice plynu „Paseky“ s příjezdovou cestou                                 9-0-0                           

 
pověřuje                        
330/2009         starostu obce oslovením odborníka na posouzení stavu věže hasičské zbrojnice 
                        a v případě nutnosti její rekonstrukce oslovením dodavatelů a schvaluje pracovní 

skupinu ve složení V. Hajda, L. Kahánek, M. Najzarová, která bude hodnotit nabídky 
                                                                                                                                                9-0-0 
schvaluje: 
331/2009 projednání poskytnutí finančního příspěvku Svazu letců ČR na výstavbu Památníku 

letců v Příboře na prvním zasedání Zastupitelstva obce Závišice v roce 2010 
                                                                                                                                                8-0-1 
 
332/2009         úpravu stávajícího venkovního vedení elektrické energie NN-část „Dolní konec“-výjezd 
                        na Borovec,  provedení kabelové zemní přípojky na parc. č. 1204/2 (viz přílohy), které 

provede ČEZ Distribuce, a.s. a souhlasí s nejnutnějšími náklady obce na opravu 
veřejného osvětlení v projednávané lokalitě                                                   9-0-0 

 

bere na vědomí 
333/2009 zápis z jednání revizní komise DSO Sdružení povodí Sedlnice v předneseném znění 
                        (viz příloha)                                                                                                    9-0-0 
 
schvaluje: 
334/2009 úpravu rozpočtu obce Závišice č. 2 na rok 2009 v předneseném znění (viz příloha) 
                                                                                                                                                9-0-0  

  
335/2009 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi žadatelem ČEZ Distribuce, a.s. 
                       a obcí Závišice, která se týká uložení elektrické přípojky NN do pozemku parc. č. 50 
                       ve vlastnictví obce a pověřuje starostu obce podepsáním této smlouvy v předneseném 
                       znění (viz příloha)                                                                                            9-0-0 
 
336/2009 Zřizovací listinu Základní školy a mateřské školy Závišice, příspěvkové organizace, 
                       v předneseném znění (viz příloha)                                                                   8-0-1 
 

revokuje 
337/2009 usnesení č. 192/2008, které bylo nahrazeno usnesením č. 312/2009 o schválení 
                        uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi žadatelem 

Vodafone Czech Republic a.s. a obcí Závišice, která se týká uložení přípojky NN 
                        do pozemků ve vlastnictví obce                                                                      9-0-0 



 

 

 

 

schvaluje:  
338/2009 přijetí dotace ve výši 287.000,-Kč na pořízení Územního plánu Závišic evidovanou 
                        pod číslem 11711K0257, která byla obci poskytnuta Ministerstvem pro místní rozvoj 
                        a pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy                                             9-0-0 
 
339/2009        zakoupení záznamového zařízení ke kamerovému systému v hodnotě do 8.000,-Kč 
                       a tímto pověřuje starostu obce                                                                        9-0-0       

                      
 
 
 
 
 
…..…………………                                           ………………….. 
    Marta Najzarová                                  Zdeněk Vajda 
 místostarostka obce                                         starosta obce  


