Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce ze dne 20.12.2006
Zastupitelstvo obce po projednání:
bere na vědomí:
34/2006
kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO
zprávu starosty o činnosti obce
zprávy jednotlivých zastupitelů – předsedů komisí a výborů
35/2006

8-0-0

informaci o pohledávce ve výši 20.316,- Kč, za elektrickou energii od provozovatele
Pivnice U Gošáka, která bude součástí závěrečného účtu obce Závišice za rok 2006
– se splatností do konce února 2007, kdy toto bude ošetřeno smluvně
6-0-1
(1 nepřítomen)

schvaluje:
36/2006
program jednání ZO

8-0-0

37/2006

zřízení tří pracovních míst na pozici dělník VPP na r. 2007

8-0-0

38/2006

znění smlouvy o vzájemné spolupráci mezi Obcí Závišice a nájemkyní Pohostinství
U Kremlů sl. Šodkovou a pověřuje starostu obce podepsáním této smlouvy 8-0-0

39/2006

rozpočtové provizorium obce Závišice na období leden až březen 2007

8-0-0

40/2006

úpravu rozpočtu obce Závišice číslo 4 na rok 2006

8-0-0

41/2006

dotaci z rozpočtu obce Závišice pro Charitu Kopřivnice na rok 2007
ve výši 10.000 ,-Kč

6-0-2

42/2006

jednací řád Zastupitelstva obce Závišice

8-0-0

43/2006

rozpočtový výhled obce Závišice na období r. 2008-2010

44/2006

výši odměn zastupitelů

45/2006

směrnici o evidenci a hospodaření s majetkem Obce Závišice

7-0-0
(1 nepřítomen)

a) předsedů komisí a výborů
700,- Kč/měs
b) zastupitele bez předsednictví
230,- Kč/měs
c) místostarostky
2.400,- Kč/ měs
Tyto odměny budou vypláceny s platností od 1.ledna 2007
6-0-1
(1 nepřítomen)
8-0-0

46/2006

znění smlouvy o věcném břemeni na přístup k zahrádkářské osadě přes pozemky
č. 777/1 a 777/2 mezi Obcí Závišice a majiteli rekreačních objektů v zahrádkářské
osadě a pověřuje starostu obce podepsáním této smlouvy
8-0-0

47/2006

Obecně závaznou vyhlášku obce Závišice č.6/2006 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
8-0-0

48/2006

Obecně závaznou vyhlášku obce Závišice č. 7/2006, kterou se zrušuje Obecně
závazná vyhláška obce Závišice č. 2/2006
8-0-0

49/2006 navýšení poplatku za likvidaci směsného a separovaného odpadu pro podnikatele
podnikající na území obce Závišice a to na částku 1800,- Kč
6-0-2
50/2006 navýšení poplatku za tepelné energie pro nájemce v budově ObÚ :
a) Pivnici u Gošáka
b) Cafebaru,
dle kalkulace za tepelné energie (dle skutečných nákladů) a to formou dodatku ke
smlouvám o nájmu nebytových prostor
7-0-1
volí:
51/2006 inventarizační komisi ve složení : paní Marta Najzarová, pan Vlastimil Hajda
a Miroslava Sopuchová
7-0-1
52/2006

členy školské rady: Ing. Vítězslava Jalůvku a pana Michala Bortla

6-0-2

pověřuje:
53/2006 starostu obce prováděním rozpočtových úprav v rozsahu schváleného rozpočtu,
dle §102, odst. 4. zákona č. 128/2000 Sb, o obcích, s platností do 31.12.2006
a maximální výši 500.000,- Kč
7-0-1
neschvaluje:
54/2006 umístění reklamy na zadní část budovy hasičské zbrojnice o rozměrech 1x2 m
0-6-2

………………….
Marta Najzarová
místostarostka

……………………………..
Zdeněk Vajda
starosta obce

