Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Závišice ze dne 27. 3. 2008
Zastupitelstvo obce po projednání
(hlasování pro-proti-zdržel se)
schvaluje
158/2008
program 12. zasedání ZO
9-0-0
Zastupitelstvo obce po projednání
volí:
159/2008
návrhovou komisi 12. zasedání ZO ve složení:
Michala Bortla, Hana Kuběnová
8-0-1
160/2008
ověřovatele zápisu z 12. zasedání ZO: ing. Vítězslava Jalůvku, Aleše Kuběnu
7-0-2.
Zastupitelstvo obce po projednání
bere na vědomí:
161/2008
- kontrolu usnesení a zprávu o činnosti obce za uplynulé období
- zprávu starosty o probíhajících přípravných pracích na projekční a inženýrské
činnosti ohledně splaškové kanalizace v obci
- informaci o podaných žádostech o dotaci ( budova ObÚ, plynofikace Paseky,
zastávka u mostu)
9-0-0
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje:
162/2008
nákup zpomalovacích prahů v ceně do 15000,- Kč na komunikaci u hřbitova
8-0-1
163/2008
rozpočet obce na rok 2008- dle přílohy.
9-0-0
164/2008
účelovou dotaci pro TJ Závišice ve výši 5000,- Kč a zároveň pověřuje starostu
sepsáním a podepsáním smlouvy
8-0-1
165/2008
účelovou dotaci základní organizaci včelařů ve výši 4000,- Kč a zároveň
pověřuje starostu sepsáním a podepsáním smlouvy
8-0-1
166/2008
schvaluje záměr prodeje obecních pozemků v lokalitě na dolním konci
s parcelním číslem 862, 863, 864, 838. Tento pozemek bude prodán žadateli za
odhadní cenu. V případě více zájemců budou pozemky prodány nejvyšší nabídce.
Vlastní prodej pak bude schválen na následujícím zasedání.
7-1-1
Neschvaluje:
167/2008
záměr prodeje obecního pozemků v lokalitě nad hřbitovem
s parcelním číslem 377/1.
0-9-0
Schvaluje:
168/2008
investiční akce na rok 2008, kterými budou za předpokladu získaných
dotací
a)- plynofikace v oblasti Paseky u kapličky- cca 700 000,- Kč
b)- zastávka autobusu u mostu včetně chodníku a osvětleného přechodu pro
chodce - za cca 700 000,- Kč
c)- částečná rekonstrukce budovy ObÚ- výměna oken dveří.- cca 600000,_ Kč
9-0-0

Schvaluje:
169/2008

170/2008

v případě finanční rezervy či zůstatku financí v rozpočtu obce, budou tyto použity
na opravu stávajících komunikací – cca 500000,- Kč
9-0-0
jednorázový příspěvek do DSO Sdružení povodí Sedlnice ve výši 8560,- Kč na
nákup takzvaného radaru se záznamovým zařízením
9-0-0

171/2008

bere na vědomí zprávu revizní komise DSO Sdružení povodí Sedlnice
Viz příloha
9-0-0

172/2008

Dodatek č. 1 ke stanovám DSO Sdružení povodí Sedlnice
Viz příloha

173/2008

174/2008

9-0-0
zastupitelstvo obce Závišice tímto v souladu s ustanovením §84 odst. 2 písm.f)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, deleguje na řádnou
valnou hromadu společnosti ASOMPO, a.s. se sídlem Životice u Nového Jičína 194,
PSČ 742 72, IČ 25872826, konanou dne 6.6.2008, v níž má obec majetkovou účast,
pana Zdeňka Vajdu, dat. narození 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.
8-0-1
převedení přebytku hospodaření z příspěvkové organizace Základní
a Mateřské školy Závišice za rok 2007 ve výši 83.676,81 Kč jako rezervy do
rozpočtu této organizace na rok 2008 .
9-0-0

…..…………………
Marta Najzarová
místostarostka obce

(hlasování: pro-proti-zdržel se)
…………………..
Zdeněk Vajda
starosta obce

