
 

   

____________________________________________________________________ 

 

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Závišice ze dne 8. 2. 2023  
(číslo usnesení)                                                                                                   (hlasování pro-proti-zdržel se) 

 

Zastupitelstvo obce po projednání   

 

schvaluje   

52/2023 program 4. zasedání ZO                9-0-0 

 

volí: 

53/2023     návrhovou komisi 4. zasedání ZO ve složení: Ing. arch. Renata Šablaturová,  

  Milan Jurák         9-0-0 

 

54/2023 ověřovatele zápisu ze 4. zasedání ZO: Ing. Petra Špačková, Pavla Hyklová 

             9-0-0 

 

bere na vědomí 

55/2023 informaci o kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZO a zprávy starosty 

   a předsedkyně komise životního prostředí a rozvoje obce   9-0-0  

 

 

bere na vědomí 

56/2023 rozpočtové opatření obce Závišice č. 7 na rok 2022 v předneseném znění 

   (viz příloha)          9-0-0 

  

 

57/2023 a) bere na vědomí Výpověď z nájmu obecní restaurace Pohostinství U Kremlů, 

       podanou Bc. Lukášem Krištofikem, se sídlem Jiřinková 1612/1, Ostrava - Poruba, 

       708 00, IČ: 10788590, k 31. 12. 2022, s výpovědní lhůtou dle smlouvy (viz příloha) 

             9-0-0 

   b) schvaluje záměr propachtovat nemovitý majetek ve vlastnictví obce: 

       Pohostinství U Kremlů, v přízemí budovy č. p. 201 (stavba občanského vybavení), 

    která je součástí pozemku parc. č. 199, zapsaného na LV č. 10001, v obci a k. ú. 

    Závišice, za účelem provozování hostinské činnosti, od 1. 6. 2023, popř. po dohodě 

    s obcí, na dobu neurčitou. 

          Záměr je předkládán ve dvou variantách: 

    A) obecní restaurace Pohostinství U Kremlů o výměře cca 188 m2, minimální výše 

         pachtovného 5.000 Kč/měsíc; 

    B) obecní restaurace Pohostinství U Kremlů včetně prostor Kulturního domu, 

         o výměře cca 540 m2, minimální výše pachtovného 15.000 Kč/měsíc 

    v předloženém znění (viz příloha)      9-0-0 

         

 

58/2023 a) bere na vědomí informaci o probíhajícím správním řízení ve věci určení právního  

                            vztahu - druhu komunikace na části pozemku parc. č. 392 na podnět obce 

       (viz přílohy)         9-0-0 

   b) schvaluje přerušení tohoto správního řízení na dobu 90 dnů  9-0-0 

 

OBEC ZÁVIŠICE 
  

Závišice 115, PSČ 742 21 



 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Zastupitelstvo obce po projednání   

pověřuje 

59/2023 starostu dle investičního záměru na rok 2023 - Rekonstrukce veřejného osvětlení 

   v Závišicích vypsáním výběrového řízení na “Zpracovatele žádosti o dotaci 

   a všech podkladů dle požadavků výzvy Ministerstva průmyslu a obchodu 

č. NPO 1/2022, včetně podání žádosti o dotaci, organizace výběrového řízení 

na dodavatele, zajištění administrace zakázky a monitorovacích zpráv po dobu 

udržitelnosti“         9-0-0 

 

 

schvaluje: 

60/2023 poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Závišice na „Domovní ČOV“ 

   ve výši 21.482 Kč pro pana Martina Chvostka, nar. 19. 8. 1978, trvale bytem 

   Závišice 391 a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí finančního 

   příspěvku na „Domovní ČOV“, s uzavřením po schválení rozpočtu obce na rok 2023

            9-0-0 

                     

 

61/2023 poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Závišice ve výši 3.000 Kč 

   pro Český svaz ochránců přírody ZO Nový Jičín - Záchrannou stanici a Dům přírody 

Poodří Bartošovice na provozní náklady a pověřuje starostu podpisem Smlouvy  

o poskytnutí veřejné finanční podpory, s uzavřením po schválení rozpočtu obce 

na rok 2023         9-0-0 

 

 

 

 

 

 

 

     

       Ladislav Kupčík v. r.                                               Bc. Pavel Kuběna v. r. 

            místostarosta                                              starosta 

OBEC ZÁVIŠICE 
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