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ZÁVIŠAN

Placená inzerce

Z P R A V O D A J

O B C E

Z Á V I Š I C E / D U B E N

2 0 0 7 / C E N A

3 K Č

Obecní úřad informuje
Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Závišice ze dne 7. 3. 2007
Zastupitelstvo obce po projednání
volí:
55/2007 návrhovou komisi 4. zasedání ZO ve složení:
Mgr. Julie Hyvnarová, Michal Bortel
56/2007 ověřovatelé 4. zasedání ZO: Ing. Vítězslav Jalůvka, Lumír Lošák

6-0-2
7-0-1

Zastupitelstvo obce po projednání
bere na vědomí:
57/2007 - informaci o kontrole plnění usnesení z minulých zasedání
- zprávu starosty o činnosti obce
8-0-0
informaci o dluhu nájemkyně v budově Obecního úřadu sl .R. Šodkové:
15.333,-Kč (doplatek za otop dle vyúčtování za rok 2006) a 2.520,-Kč
(navýšení záloh za otop v nájmu na rok 2007) - bude řešeno právní cestou
8-0-0
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje:
59/2007 program 4. zasedání ZO
8-0-0
60/2007 rozpočet obce Závišice na rok 2007 v předneseném (upraveném) znění
- viz příloha
8-0-0
61/2007 převedení přebytku hospodaření Základní školy a Mateřské školy Závišice,
příspěvkové organizace za rok 2006 ve výši 18.237,90 Kč jako rezervy
do rozpočtu této příspěvkové organizace na rok 2007
8-0-0
62/2007 pracovní skupinu ve složení Mgr. Julie Hyvnarová, Michal Bortel a Zdeněk
Vajda, která bude pracovat jako komise pro projednávání přestupků ,
pod vedením JUDr. Ing. Lukáše Holendy a to do uzavření veřejnoprávní
smlouvy mezi obcí Závišice a městem Kopřivnice ve věci projednávání
přestupků
7-0-1
63/2007 uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Závišice a městem Kopřivnice,
jejímž předmětem je vykonávání přenesené působnosti orgánů města
Kopřivnice pro orgány obce Závišice ve věci projednávání přestupků,
v předneseném znění - viz příloha
a zároveň pověřuje starostu obce podepsáním této smlouvy
8-0-0
58/2007

Natáčení na video
SVATBY, OSLAVY ŽIVOTNÍCH JUBILEÍ, PROMOCE, KŘTY, POHŘBY aj.,
profesionální technologie a kvalita DVD. Film je možno promítnout již na Vaší akci.
Kontakt: PhDr. Vítězslav Černoch, Mořkov 391, tel: 728 362 757
- vše za rozumnou cenu.

Závišan-zpravodaj obce Závišice
Číslo 4/2007 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 30.3.2007, IČO 600709,
tel./fax.556856000,e-mail:ouzavisice@iol.cz,www.zavisice.cz*Evidenční číslo přidělené Ministerstvem kultury ČR: MK ČR E 10143*Vydává měsíčně Obecní úřad Závišice v nákladu
250 výtisků*Uzávěrka příštího čísla 24.4.2007*Distribuce v místní prodejně*
Cena 3,-Kč*Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje*
Ceník inzerce: 3,-Kč/cm2*
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64/2007
65/2007
66/2007
67/2007
68/2007
69/2007
70/2007
71/2007

poskytnutí dotace z rozpočtu obce Závišice ve výši 26.500,-Kč pro TJ Závišice-oddíl JUDO na nákup žíněnek
7-0-1
poskytnutí dotace z rozpočtu obce Závišice ve výši 2.000,-Kč pro sdružení
včelařů působících na katastru obce Závišice na léčbu varroázy včel
8-0-0
poskytnutí dotace z rozpočtu obce Závišice ve výši 3.000,- Kč pro Jiřího
Rašku na organizování Setkání pod Trúbou, které se bude konat v červenci
2007
6-2-0
stažení z projednání a odročení na příští zasedání ZO: darování pozemků
zastavěných silnicí II/482 v majetku obce Závišice
8-0-0
stažení z projednání a odročení na příští zasedání ZO: prodej dvou betonových sloupů v majetku obce Závišice
7-0-0
(1 nepřítomen)
podporu Iniciativě Občanského sdružení Naše Beskydy, týkající se přípravy
těžby uhlí či plynu v Beskydech- viz příloha
7-0-1
přihlášení obce Závišice do soutěže Vesnice roku
8-0-0
zaplacení příspěvku za účast v soutěži Vesnice roku
8-0-0

Zastupitelstvo obce po projednání
deleguje:
72/2007 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na řádnou valnou
hromadu společnosti ASOMPO, a.s. se sídlem Životice u Nového Jičína 194,
PSČ 742 72, IČ 25872826, konanou dne 8.6.2007, v níž má obec Závišice
majetkovou účast, pana Zdeňka Vajdu, nar. 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
8-0-0
Zastupitelstvo obce po projednání
určuje:
73/2007 pana Zdeňka Vajdu zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územního plánu a jeho změn podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební
zákon
7-0-1
(hlasování: pro-proti-zdržel se)
….………………….
Marta Najzarová
místostarostka

……………………………..
Zdeněk Vajda
starosta
2

Informace od hasičů - prevence požárů
Vážení spoluobčané,
po letošní značně teplé zimě, která nám dala prostor k zahájení úklidu zahrad a přilehlých prostorů kolem domu, nastává čas jara, kdy probíhají i různé zakázané činnosti
jako je vypalování suché trávy na mezích nebo pálení listí ze zahrad. Za porušení těchto
a jiných nepovolených aktivit hrozí citelné postihy.
Taky se blíží závěr topné sezony, kdy je tady možnost dát si zkontrolovat, v jakém
stavu jsou po zimě naše plynové kotly a komíny.
Krásné a slunečné jaro vám přejí hasiči.

Radek Honč je krajský mistr
Na mistrovství Moravskoslezského kraje vybojovali naši judisté tři medaile. Dorostenec
Radek Honč (foto) zlatou a může se tak pyšnit mistrovským titulem. Adam Kahánek vyválčil
dvakrát bronz, a to jak v dorostenecké, tak v juniorské kategorii. V juniorech byl pak Ondřej
Honč čtvrtý a Ondra Kahánek pátý. V mužích obsadil Josef Babiář sedmou a Ondra Kahánek
šestou pozici.

Na mezinárodním turnaji O pohár Euroregionu Beskydy ve Frýdku Místku byli judisté
ještě úspěšnější. Dokázali přivézt hned pět medailí.
Jan Kuběna
1.
starší žáci
Adam Kahánek
1.
junioři
Josef Babiář
3.
junioři
Ondřej Číp
3.
dorostenci
Ondřej Matula
3.
benjamínci
Jan Kuběna
5.
dorostenci
Ondra Kahánek
5.
junioři
Ondřej Číp
5.
starší žáci
Ondřej Honč
6.
junioři
Vojtěch Bár
9.
benjamínci
Turnaje se zúčastnili i francouzští reprezentanti, které hostily rodiny našich judistů. Svoji
dobrou formu potvrdili ziskem dvou stříbrných medailí.
Na dvou velkých mezinárodních turnajích se ještě v březnu představil Adam Kahánek.
V rakouském Vöcklabrucku se prosadil mezi špičku a dokázal přivézt bronzovou medaili.
O hodně těžší situaci pak měl v Německu. Na největším dorosteneckém turnaji v Evropě
v Brémách, kterého se zúčastnili i judisté z Kanady nebo Japonska na medaili sice nedosáhl,
ale tato cenná mezinárodní zkušenost je důležitá v další přípravě na tuto sezónu.
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Zasedání zastupitelstva obce
Starosta obce Závišice svolává 5. zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat
ve středu 18. dubna 2007 od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Očkování psů
V pondělí 16. dubna 2007 se bude konat očkování psů:
u hasičárny
16.00 - 16.30 hod.
u transformátoru 16.45 - 17.15 hod.
u kravína
17.30 - 17.45 hod.
Očkovací průkazy s sebou!
Poplatek 70,- Kč.

Daň z nemovitosti
Dle sdělení Finančního úřadu Kopřivnice oznamujeme občanům, že na obecní úřad
nebudou dodány k nahlédnutí seznamy pro úhradu daně z nemovitosti, ale každý daňový poplatník obdrží poštou složenku s vyměřenou částkou k úhradě.
Daň z nemovitosti je splatná do 31. května 2007.

Výpis z rejstříku trestů
Informujeme občany, že byla v prostorách Krajského soudu v Ostravě, Sokolská 935/16,
otevřena pobočka Rejstříku trestů.
Na této pobočce si mohou občané osobně vyřídit výpis z rejstříku trestů na počkání,
a to v úředních hodinách:
pondělí až pátek

8.00 - 12.00

12.30 - 15.30

K vyřízení nutno předložit: - platný občanský průkaz
- rodný list
- kolek v hodnotě 50 Kč (možno zakoupit na místě).
Požádat o výpis z rejstříku trestů můžete i nadále na Obecním úřadě Závišice, ale výpis
nelze vyřídit na počkání, bude Vám zaslán asi do 1 měsíce poštou.
Na obecním úřadě je možno zakoupit: mapa-Závišice(30,-), pohlednice-Závišice(6,-),
turistická známka-Závišice(30,-).
10
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Sběr nadměrného odpadu
Sběr nadměrného odpadu se bude konat v pátek 20. dubna 2007.
Vany na odkládání tohoto odpadu budou rozmístěny na tato čtyři místa v obci:
na Pasekách u Bajerů, na dolním konci u transformátoru, na parkovišti před Pohostinstvím U Kremlů a na horním konci u lávky. Vany budou hlídány pracovníky ObÚ.
ANO
nábytek a jeho části
podlahové krytiny
matrace
oblečení a obuv
drátěné sklo
igelit
polystyren
lustry, nádobí
hadry,záclony,deky,peřiny
WC,umyvadla,dřezy
bedny, přepravky
plast.nádoby(kbelíky,vanky)
hadice
zrcadla

NE
pneumatiky
biologický odpad
stavební sutě a materiál
(např. střešní tašky, okna)
sklo
kovový šrot (např.pletivo,plech)
elektrospotřebiče
(televizory,ledničky)
oleje,barvy,laky,rozpouštědla
zářivkové trubice
hnojiva,léky
mater.obsah.dehet,azbest
a jiné chemikálie
papír,noviny,časopisy

Sběr nebezpečného odpadu
Sběr nebezpečného odpadu proběhne v pátek 20. dubna 2007.
Sběrné vozidlo bude přistaveno na těchto místech:
horní konec - naproti domu p.V.Horákové
15.00 - 15.45 hod.
dolní konec - u transformátoru
15.50 - 16.15 hod.
Paseky - u Matulů
16.20 - 16.40 hod.
Paseky - u Bajerů
16.45 - 17.00 hod.
ANO
mazací a motorové oleje
rozpouštědla, kyseliny
barvy, laky, lepidla
televizory, ledničky
zářivky, baterie, akumulátory
hnojiva, léky
materiály obsah. dehet,azbest
obaly obsah. nebezpeč.látky
jiné chemikálie

NE

pneumatiky
(odevzdat prodejci nebo
ve sběrném dvoře)

S sebou vezměte doklad o zaplacení poplatku za odpad na r. 2007,
případně občanský průkaz.
4

Zpravodaj / duben 2007
Maximálního zjednodušení lze dosáhnout u vymezených ohlašovaných jednoduchých staveb určených v zákoně, které jsou v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu umisťovány v zastavěném území nebo zastavitelné ploše, poměry
v území se jimi podstatně nemění, nevyžadují nové nároky na dopravní a technickou
infrastrukturu a u kterých se v územně plánovací informaci stanoví, že k jejich provedení postačí ohlášení bez předchozího územního řízení.
Novinkou je možnost použití zkráceného stavebního řízení s využitím služeb autorizovaného inspektora na základě smlouvy se stavebníkem.
Změna a zjednodušení se týká i kolaudace staveb a jejich užívání. Avšak všechny
stavby povolené do 1.1.2007 se budou kolaudovat podle dosud platného stavebního
zákona.
Zásadní změnou podle nového stavebního zákona je snížení preventivní kontroly
stavebního úřadu ve fázi povolování staveb a přesun velké odpovědnosti na jednotlivé účastníky procesu výstavby. Zákonem jsou jim stanoveny povinnosti, které jsou
kontrolovatelné a sankciovatelné. Stavební úřad proto zvýší kontrolu nad prováděním
a užíváním staveb formou kontrolních prohlídek.
Ing. Š. Fabiánová, vedoucí Stavebního úřadu - Městský úřad Kopřivnice

Pozvánky
VIII. VELETRH NOVOJIČÍNSKA
sobota 16.6.2007 a neděle 17.6.2007 od 9.00 do 18.00 hodin
Zimní stadion Nový Jičín
Vážení přátelé, podnikatelé, výrobci, obchodníci
Město Nový Jičín a Pojišťovna GENERALI, oblastní kancelář Nový Jičín
si Vás dovolují pozvat, jako vystavovatele, k účasti na VIII. Veletrhu Novojičínska, který se uskuteční už
tradičně v prostorách Zimního stadionu Nový Jičín.
Loňského ročníku se zúčastnilo přes 100 vystavovatelů z celého našeho regionu a celková návštěvnost byla
cca 12.000 návštěvníků. V letošním roce připravujeme Veletrh už tradičně s Pravou Českou poutí Rádia Čas
a navíc bude doplněna o Oblastní soutěž v požárním sportu. Stejně jako v loňském roce Vám budou poskytnuty prostory k prezentaci ZDARMA.
(Ukázky výroby nebo prodej vašich produktů během veletrhu je možný, doporučujeme například veletržní
slevové akce, prezentační akce…).
Přihlášku k účasti na VIII. ročníku Veletrhu Novojičínska můžete získat:
osobně v Informačním centru, Úzká 27, 741 01 Nový Jičín nebo na Živnostenském úřadě, Masarykovo
náměstí 1, 741 01 Nový Jičín.
Ke stažení na www.novy-jicin.cz a http://novyjicin.infomorava.cz
Tuto odešlete doporučeně nejpozději do 30. 4. 2007 na adresu:
PhDr. Vítězslav Černoch, Podbeskydská agentura
Za Sušárnou 391
742 72 Mořkov
Kontaktní telefon 728 362 757
Za organizační tým se těší na Vaši účast
Ing. Stanislav Bartoň, ved. OOŽÚ MěÚ Nový Jičín a PhDr. Vítězslav Černoch, PBA
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Informace k Zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon)
Nový stavební zákon vychází z principu, že těžiště uplatňování veřejných zájmů je
zakotveno v rámci územního plánování, které řeší komplexně uspořádání území včetně koordinace veřejných a soukromých záměrů a to především ve výstavbě.
Podstatnou změnou v rozhodování o území je rozdílnost procesních postupů v zastavěném a nezastavěném území a přísná ochrana nezastavěného území. Změna vymezení zastavěného území bude zásadně možná jen prostřednictvím územního plánu po
komplexním zhodnocení využití dosavadních zastavitelných ploch a požadavků na
nové zastavitelné plochy.
Jedině v zastavěném území a ve vymezených zastavitelných plochách lze uplatňovat
zjednodušující postupy při umisťování a povolování staveb. V souvislosti s dosud
nevídanou liberalizací povolování staveb na úseku stavebního řádu upravuje nový
stavební zákon podle složitosti a významu stavby a podmínek konkrétního území šest
možností územního rozhodování s tím, že současně stanoví případy, kdy se vydání
územního rozhodnutí nevyžaduje nebo nevydává. Nová úprava územního řízení
umožňuje v území, kde je schválen územní plán, zveřejnění řízení a doručování
všech úkonů v řízení provádět veřejnou vyhláškou.
Na úseku stavebního řádu se rozšiřuje okruh staveb, které nebudou vyžadovat stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Tyto stavby jsou uvedeny v § 103 stavebního zákona; z nejběžnějších staveb jsou to stavby do 25 m2 zastavěné plochy (v podstatě hospodářské budovy), přípojky vodovodní, kanalizační, energetické do 50 m
délky, bazény do 40 m2 plochy; ploty do výšky 1,8 m, které nehraničí s veřejným
prostranstvím nebo komunikací, stavební úpravy, kterými se nemění vzhled stavby.
Tyto stavby však vyžadují tzv. územní souhlas, ke kterému nutno předložit předepsanou dokumentaci, vyjádření správců podzemních sítí, stanoviska dotčených orgánů,
souhlasy nejméně majitelů sousedních pozemků. Tato procedura není určitě jednodušší, než úprava podle starého stavebního zákona.
V § 104 stavebního zákona jsou uvedeny stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací
práce, které vyžadují ohlášení – jsou to např. rodinné domky do 150 m2 zastavěné
plochy, ostatní stavby do 25m2 zastavěné plochy (neuvedené v § 103), stavební úpravy pro změny v užívání staveb. Tyto stavby zase musí mít předkolo v územním řízení
– postačí buď územně plánovací informace nebo územní souhlas.
Všechny ostatní stavby neuvedené ani v § 103 ani v § 104 stavebního zákona vyžadují stavební povolení – rodinné domky nad 150 m2 zastavěné plochy, ploty sousedící s veřejným prostranstvím, hospodářské budovy, garáže nad 25 m2 zastavěné plochy, stavební úpravy, jimiž se mění vzhled stavby. Např. tyto větší domky musí být
prováděny „stavebním podnikatelem“, který zabezpečí odborné vedení provádění
stavby stavbyvedoucím.
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Jubilanti
Pevné zdraví, spokojenost a pohodu přejeme spoluobčanům, kteří v dubnu slaví
svá jubilea:
Kristina Pustaiová
Jiří Lošák

Jaromír Michálek
Marie Šindlerová

Jarní květinové odpoledne
Kulturní komise při ObÚ Závišice pořádá společně
s prodejnou KVĚTINKY U ČERVENÉ KARKULKY v Kopřivnici
v neděli 1. dubna 2007 od 15.00 hodin v sále Pohostinství U Kremlů

Jarní květinové odpoledne
Program: - ukázky aranžování květin s možností zakoupení těchto aranžmá
(jarní, velikonoční, svatební vazby)
- módní přehlídka svatebních šatů
- ukázky přípravy míchaných nápojů s možností zakoupení těchto nápojů
předvedou studenti Střední školy hotelnictví a gastronomie Frenštát p/R.
- povídání o svátcích jara
Vstupné dobrovolné

Poznávací zájezd
Obec Závišice pořádá pro své občany zájezd, který se uskuteční v pátek 11. května.
Program:
Kunovice - prohlídka leteckého muzea
Uherské Hradiště - návštěva historického města, oběd - individuální
Buchlovice - prohlídka zámku a zámeckého parku
Prostějov - Palírna U zeleného stromu - exkurze s ochutnávkou
- společná večeře
Cena zájezdu: 350,- Kč (doprava, vstupné, ochutnávka, večeře)
Přihlásit se můžete v úřední dny na ObÚ - do 30. dubna (do naplnění kapacity autobusu).
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Školní okénko
Začátkem měsíce března si děti ještě užívaly zbytek jarních prázdnin.
V neděli 18. března jsme se přišli rozloučit se zimou a přivítat jaro průvodem, malým
programem a vhozením zapálené Morény do říčky Sedlničky.
V pondělí 26. března se sešli rodiče s dětmi v prostorách MŠ, kde se konalo velikonoční tvoření. Malovaly se kraslice a každý si mohl odnést vlastnoruční výrobek
pro velikonoční výzdobu.
POZOR! ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
se bude konat ve středu 11. dubna v mateřské škole:
ráno od 7:00 hod. do 9:00 hod. ,
odpoledne od 14:30 hod. do 16:00 hod.
Rodiče přinesou rodný list dítěte.

Skautský oddíl Závišice
zve všechny malé i velké na:
DEN ZEMĚ V ZÁVIŠICÍCH
KDY : sobota 28. dubna 2007
SRAZ : 14:00 před Obecním úřadem
CO SE BUDE DÍT : sběr odpadků z veřejných prostranství
Rukavice a sběrné pytle dostanete před OÚ.
Jako odměna bude na závěr táborák s opékáním špekáčku.
V případě nepřízně počasí se akce odkládá.
Těšíme se na účast všech, kterým záleží na přírodě v naší obci!!!

VELIKONOČNÍ SKAUTSKÉ KUŘÁTKO – DĚTI POMÁHAJÍ DĚTEM
Je součástí sbírky Pomozte dětem!, kterou organizuje NROS a Česká
televize. Kuřátka budou v Závišicích skauti rozdávat za příspěvek
do kasiček sbírky Pomozte dětem! Skauti tímto způsobem, i v rok
svých 100. narozenin, které oslaví v dubnu, pomáhají svým vrstevníkům – dětem postiženým, zanedbávaným či ohroženým. S výtěžkem
598 tisíc korun se loni sbírka Velikonoční skautské kuřátko stala nejvýznamnější součástí sbírkové akce Pomozte dětem! Výtěžek letošní
sbírky a podrobnosti o průběhu skautské sbírky budou zveřejněny
o Velikonočním pondělí v denním studiu „Pomozte dětem!“ na programovém kanále ČT 1.
V Závišicích kuřátka potkáte ve středu 4.4 od 14:30 do 16:30 a ve čtvrtek 5.4.
od 8:00 do 11:00 před Obecním úřadem. Přijďte pomoci dětem!
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OS Diakonie a Adra
uspořádají v rámci pomoci lidem v tísni

SBÍRKU
lůžkovin, nádobí, knih, péřových přikrývek, polštářů, dek, oděvů, hraček, časopisů,
novin, zbytků látek, vlny, bavlny, čisticích prostředků atd.
v pytlích a krabicích
Prosíme také o finanční dary na odvoz sbírky.
Sbírka se koná každou první středu v měsíci 7 - 17 hodin,
CO kryt, ul. Obránců míru 1049, Kopřivnice (za galanterií).
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