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Kraj vyhlásil nejúspěšnější sportovce za rok 2009
Za vynikající sportovní výkony a výchovu sportovců Moravskoslezského kraje
v roce 2009 ocenil Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Všesportovním kolegiem
Moravskoslezského kraje nejúspěšnější sportovce, sportovní družstva, trenéry a cvičitele. Tradiční slavnostní předání ocenění se uskutečnilo, letos již po osmé, v úterý
2. března 2010 v Aule VŠB-TU v Ostravě-Porubě za účasti hejtmana kraje Jaroslava
Palase, zastupitelů a vedení Moravskoslezského kraje, starostů, bývalých vynikajících sportovců a dalších významných hostů.
Mezi 10 nejúspěšnějšími sportovci v kategorii Mládež - jednotlivci
byla oceněna za sportovní klub Tatra Kopřivnice - vzpírání
Bára Lichnovská ze Závišic.
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Obecní úřad informuje
Zasedání zastupitelstva obce
Starosta obce Závišice zve občany
na zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat
v pondělí 12. dubna 2010 od 19.00 hodin v zasedací místnosti ObÚ.

Její největší úspěchy:
ME juniorů 1. místo, MČR juniorů 1. místo, MČR juniorů 3. místo.

Oznámení SmVaK Ostrava a.s.
GRATULUJEME!
SmVaK Ostrava a.s. oznamuje, že v termínu od 31. 3. - 7. 4. 2010
budou v obci Závišice prováděny pravidelné opisy vodoměrů
pracovníky SmVaK Ostrava a.s.

Placená reklama

Upozornění ČEZ Distribuce, a.s.

POHOSTINSTVÍ U KREMLU
v Závišicích pořádá

ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje, že z důvodu prací na vedení nízkého napětí
bude přerušena dodávka elektřiny
v pondělí 19. 4. a v úterý 20. 4. 2010 od 7.00 do 16.30 hodin
pro část obce Závišice (viz mapa na úřední desce).
Pracovníci energetiky provedou v místě vypínání oznámení formou letáků.

VELIKONOČNÍ ZÁBAVU
v pátek 2. 4. 2010 od 19.00 hod.
Hraje skupina S.A.K.O.
Vstupné 40,- Kč

Očkování psů

Závišan-zpravodaj obce Závišice
Číslo 4/2010 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 1. 4. 2010, IČO 00600709,
tel./fax.556856000,e-mail: obec@zavisice.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
23.4.2010*Distribuce v místní prodejně*Cena 3,-Kč*Ceník inzerce: 3,-Kč/cm2
Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje*
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Ve čtvrtek 8. dubna 2010 proběhne očkování psů:
horní konec - u hasičské zbrojnice 16.00 - 16.30 hod.
dolní konec - u transformátoru
16.45 - 17.00 hod.
Paseky - u kravína
17.15 - 17.45 hod.
Očkovací průkazy s sebou!
Poplatek 80,- Kč.
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Sběr kovového odpadu
Myslivecké sdružení pořádá sběr kovového odpadu,
který se bude konat
ve středu 21. 4. 2010 od 15.30 hodin.
Žádáme občany, aby chystali kovový odpad až v den sběru.

Sběr biologicky rozložitelného odpadu
Vývoz BRO bude v tomto roce zahájen ve 2. polovině dubna
a bude probíhat stejně jako v loňském roce každou středu.

Nabídka občanům
V případě zájmu o drcení větví ze zahrad se můžete nahlásit na obecním úřadě,
tel. 556 856 000. Drcení provedou pracovníci VPP přímo na pozemku zájemce.

Úspěchy závišických judistů v mezinárodních soutěžích
Mezinárodní turnaj O pohár Euroregionu Beskydy Frýdek-Místek
Radek Rýpar
1. místo
David Hyvnar 3. místo
Jakub Gajdušek bez umístění
Lukáš Vaculík bez umístění
Tomáš Indrák bez umístění
Radim Pospěch bez umístění
Mezinárodní turnaj O Slezský pohár Opava
Radek Rýpar
David Hyvnar
Adam Kotouček
Lukáš Vaculík
Jakub Gajdušek
Antonín Kořenek
Tomáš Indrák
Radim Pospěch

1. místo
3. místo
5. místo
5. místo
bez umístění
bez umístění
bez umístění
bez umístění

Radek Rýpar – nejlepší sportovec okresu Nový Jičín
Sběr malých elektrozařízení
Vysloužilá malá elektrozařízení můžete vhodit
do nádoby k tomu určené, tzv. E-boxu, který je umístěn

na schodišti
v budově obecního úřadu

patří:

Do E-boxu
drobné elektrozařízení - nefunkční kalkulačky, telefony,
MP3 přehrávače, discmany, kamery, fotoaparáty, DVD
přehrávače, drobné počítačové vybavení, elektrické
hračky,…
Do E-boxu
- úsporné žárovky, zářivky, výbojky, akumulátory (možno odevzdat při sběru
nebezpečného odpadu)
- baterie (možno odevzdat v místní prodejně Jednota)

nepatří:
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Ve čtvrtek 18.3.2010 se v nedalekém Rybí konalo
vyhlášení nejlepších sportovců okresu Nový Jičín
za rok 2009.
Judistické barvy zde hájil závišický benjamínek
Radek Rýpar. Po loňských úspěších po právu získal titul „sportovec okresu“ a zařadil se tak mezi
desítku špičkových sportovců našeho okresu!

Za vzornou reprezentaci našeho oddílu a obce
Závišice mu patří velké gratulace!
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Výzva k povinné výměně řidičských průkazů
Držitelé řidičských průkazů vydaných v období od 1.1.1994 do 31.12. 2000
jsou povinni vyměnit tyto průkazy nejpozději do 31. prosince 2010!
Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu, řidičské průkazy pozbývají platnosti.
Uvedená výměna se vztahuje na následující typy řidičských průkazů:

Rozhodující pro výměnu je datum vydání řidičského průkazu, nikoliv jeho typ.
Občané s trvalým pobytem v obci Závišice žádají o výměnu řidičského průkazu
na Městském úřadě Kopřivnice, odboru správních činností - oddělení dopravních
agend (4. podlaží).
S sebou přineste:
- vyplněnou „Žádost o vydání ŘP“ (žádost obdržíte na pracovišti - viz výše)
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
- průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
- řidičský průkaz, který podléhá povinné výměně
Vydat nový ŘP je možné do 20 dnů od podání žádosti, příp. do 5 pracovních dnů
od podání žádosti po úhradě správního poplatku 500 Kč.
Povinná výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku, vyjma vydání ŘP
ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů od podání žádosti (viz výše - správní poplatek
500 Kč).
Další informace získáte na internetových stránkách
http://www.vymentesiridicak.cz/
Žádejte o výměnu řidičského průkazu již nyní
a vyhněte se tak čekání ve frontách v období před koncem roku 2010!
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Sběr nadměrného odpadu
Sběr nadměrného odpadu se bude konat v pátek 30. dubna 2010.
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 Kremlu a na horním konci u lávky.
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 se bude konat v pátek 30. dubna 2010.
Sběrné vozidlo bude přistaveno následovně:
před obecním úřadem
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 (v úplném stavu)
zářivky, baterie, akumulátory
úsporné žárovky, hnojiva, léky
materiály obsah. dehet,azbest
obaly obsahující nebezpečné látky
jiné chemikálie

NE

pneumatiky
(odevzdat prodejci nebo
ve sběrném dvoře)

S sebou vezměte doklad o zaplacení poplatku za odpad na r. 2010,
případně občanský průkaz.
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Skautský oddíl Minehawa

Druh odpadu
Směsný - popelnice 110 l, kontejner 1.100 l
1 x za 14 dnů
2 x ročně

Nadměrný - velkoobjemové vany
Směsný + nadměrný
Tříděný (plast, sklo, papír, kov) - 31 nádob
Nebezpečný - sběrné vozidlo

- osoby vlastnící v obci stavbu k rekreaci

- občané s trvalým pobytem v obci

z toho:

Počet poplatníků k 31. 12. 2009 celkem:

110

902

1012

Skladba výdajů
manipulační poplatek 29,43 Kč/popelnice/vývoz (včetně dopravy)
manipulační poplatek 218,- Kč/kontejner/vývoz (včetně dopravy)
přistavení van + manipulační poplatek + doprava

v Kč
230.279,30.928,-

manipulační poplatek (včetně dopravy)

23.992,-

78.796,-

skládkovné +poplatek za uložení na skládce ASOMPO Životice u N.J. 187.338,doprava + likvidace

55.174,-

488.874,-

63.834,-

425.040,-

v Kč

4.787,-

606.507,-

nájem 119,-Kč/nádoba/měsíc + manipul. popl. 43,60Kč/nádoba/vývoz
(včetně dopravy a likvidace)

doprava + uložení na skládce ASOMPO, a.s. Životice u N.J.

Sazba poplatku: 420,- Kč/poplatník/rok

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Druh příjmu

Příjmy obce Závišice na likvidaci komunálního odpadu za rok 2009

Hřbitovní odpad - vývoz dle potřeby

Výdaje celkem
(směsný+nadměr.+tříděný+nebezp.+BRO)

1 x týdně duben-listopad

Biologicky rozložitelný odpad - 19 nádob

2 x ročně

Víkend pro světlušky proběhne v nových skautských klubovnách v Kopřivnici, budeme hrát hry a připravovat se na okresní kolo Závodu vlčat a světlušek.
Na konci dubna se vydáme na Ivančenu, kde se sejdou skauti z celé ČR, aby uctili
památku skautů popravených za 2. sv. války.

Výdaje obce Závišice na likvidaci komunálního odpadu za rok 2009

Co nás čeká?
V týdnu před Velikonocemi budeme prodávat před obecním úřadem
velikonoční výrobky v rámci akce Velikonoční skautské kuřátko,
která je součástí projektu „Pomozte dětem“.

Příspěvek od EKO-KOM (odměna za třídění odpadů)

Příjmy celkem
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Co se dělo v březnu?
Kromě pravidelných schůzek během týdne jsme byly bruslit v Kopřivnici a taky
si zaplavat v Aguaparku Olešná. Skautky strávily víkend na chatě v Klokočově.
V měsíci březnu jsme se věnovaly učení první pomoci, abychom byly schopny
pomoci v případě nehody nebo úrazu. Tři rádkyně úspěšně absolvovaly kurz
„Zdravotník zotavovacích akcí“.
Fotky z akcí a aktuální informace najdete na http://minehawa.skauting.cz/
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Školní okénko
Jaro v naší sluníčkové školičce jsme dlouho připravovali. Vyzdobili jsme okna
i celou školičku.
Pak přišlo vynášení „Moreny“, kterým jsme vyhnali zimu z naší obce. Dlouho jí děti
mávaly, jak ji unášel proud říčky Sedlničky.
Ve čtvrtek 26. března se konala v prostorách MŠ
milá akce „Velikonoční harašení“, na které bylo
vytvořeno mnoho krásných velikonočních aranžmá.
Děti z MŠ i ZŠ malovaly vajíčka voskem, obarvená
namáčely do cukru, nechyběla ani vajíčka zdobená
vrtáním. Tvořili jsme závěsy a výzdoby do oken.
Paní Majka z Rybí naučila děti zhotovit si „Morenu“
z kukuřičného šustí. Dobrou náladu vytvořily paní
Anežka, která přinesla dětem buchtu
z margotky a naše paní Danka uvařila
dětem čaj. Mezitím jsme s dětmi vysévali
velikonoční oseníčko. Díky mamince Honzíka Š., která
zhotovila pro všechny děti odlitky vajíček, bylo oseníčko
pěkně ozdobené a děti rodičům přály veselé Velikonoce!

V týdnu před Velikonocemi si děti připravovaly velikonoční snídani. Uvařená vajíčka
zdobily salámem v podobě lodiček, zelený pórek krášlil ozdůbky, které rychle mizely
v bříškách našich dětí.
POZOR!!!!

Zápis do mateřské školy
se bude konat konat
ve středu 7. dubna v mateřské škole:
od 7.00 do 9.00 hodin
a od 14.30 do 16.30 hodin.

Blahopřání jubilantům
Marie Tůmová
Marie Šindlerová

Kristina Pustaiová
Marta Špačková
Vladimír Socha

Přejeme všem jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Klub důchodců
Další schůzka Klubu důchodců se bude konat
ve středu 14. dubna 2010 od 17.00 hodin
v zasedací místnosti ObÚ.

Žehnání polím a zahrádkám
Člověk vnímá přírodu a všechny její dary v pohledu na Boha stvořitele a dárce.
Zakouší vděčnost i odpovědnost, aby správně zacházel s těmito dary a spolupracoval
s Bohem na jejich rozvíjení. V době přicházejícího jara, kdy příroda a celé dílo stvoření se začíná probouzet, si chceme vyprosit dar Božího požehnání, aby naše úsilí
obdělávat půdu a sklízet její plody bylo k Boží oslavě a nám k užitku. Dnes, kdy je
příroda ohrožena lidským přístupem, ignorujícím řád Stvořitele jsou tato žehnání
potřebná.
V neděli 25. dubna 2010 budeme společně prosit, aby Bůh, zdroj všeho dobra,
dal zdar práci našich rukou a my se mohli radovat z jeho darů. Od 14 hodin budeme
projíždět naší vesnici a přinášet vám požehnání. Srdečně vás zveme k účasti u vašich
obydlí. Trasa:od kostela k hasičské zbrojnici,pak zpět na Hývnarův statek,záhumenní
cestou přes Holotu k Žerdíkům,poté zpět až k Vojkůvkům,pak po hlavní cestě okolo
hospody přes padol na Paseky, poté kolem rybníka návrat ke kostelu.
Pro zájemce budou připraveny křížky pro přenesení požehnání na zahrádku, pole atd.

Ordinace v Závišicích
V ordinaci v Závišicích se bude ordinovat:

Rodiče si přinesou občanský průkaz, rodný list dítěte
a potvrzení lékaře o řádném očkování dítěte.
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pro dospělé: 20. 4. 2010 a 18. 5. 2010 od 8.00 do 11.00 hodin,
pro děti:
12. 4. 2010 od 13.00 hodin.
5
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Myslivecké sdružení Závišice - Štramberk
V nadcházejícím jaru nastává doba kladení mláďat.
Myslivecké sdružení Závišice - Štramberk žádá návštěvníky přírody o ohleduplný
přístup při vycházkách a sportovních aktivitách. Zvláště apelujeme na majitele psů,
jejichž volné pobíhání je právě v tomto období výrazně stresujícím a někdy i ničivým
faktorem pro volně žijící živočichy.

Zastupitelstvo obce po projednání
pověřuje
384/2010 inventarizační komisi ve složení Marta Najzarová, Vlastimil Hajda a Miroslava Sopuchová předložit na dalším zasedání ZO ke schválení seznam
nepoužitelných a poškozených movitých věcí k vyřazení z majetku obce,
případně uvést v aktuální stav věci nemovité
7-0-2
.…………………
…………………..
Marta Najzarová
Zdeněk Vajda
místostarostka obce
starosta obce

Informace o válečných hrobech
V březnu 2010 byly pro veřejnost zpřístupněny informace o válečných hrobech,
které jsou součástí centrální evidence válečných hrobů vedené Ministerstvem
obrany.
Informace jsou dostupné na internetových stránkách
http://valecnehroby.army.cz/

Pozvánky

Připravujeme na květen

Pozvánka na zájezd
Obec Závišice pořádá pro své občany
poznávací zájezd na jižní Moravu,
který uskuteční v pátek 14. května 2010.

Zámek Vranov nad Dyjí

Honební společnost Závišice - Štramberk
zve své členy - majitele honebních pozemků v k.ú. Závišice na

Posezení při guláši,
které se bude konat
v pátek 16. dubna 2010 od 17.00 hodin
v Pohostinství U Kremlu.

Znojemské podzemí

Ing. František Bajer honební starosta
MO KDU- ČSL v Závišicích
Vás srdečně zve na

tradiční Mariánskou pouť
v sobotu 24. dubna 2010
do Píště u Hlučína a Ludgeřovic.
Navštívíme nejnovější poutní místo v ČR zasvěcené modlitbám za mír a usmíření
mezi národy, kde bude sloužena mše. sv., prohlídka areálu s výkladem. Po společném
obědě zavítáme do Ludgeřovic do chrámu sv. Mikuláše.
Cena zájezdu je 250 Kč i s obědem.
Přihlásit se můžete u paní Marie Šimíčkové do 12. 4. 2010.
6

Moravský sklípek v Šatově
Odjezd: v 6.00 hodin od obecního úřadu
Cena zájezdu: 450 Kč (doprava, vstupné, ochutnávka vína, večeře)
Zájemci hlaste se na obecním úřadě do 30. 4. 2010.
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Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje:
378/2010 poskytnutí dotace z rozpočtu obce Závišice ve výši 10.000,- Kč pro dechovou kapelu Straňanka na vydání nového CD, kde bude uvedena i skladba
„Do Závišic“ a pověřuje starostu obce sepsáním a podpisem smlouvy
9-0-0
379/2010 poskytnutí dotace z rozpočtu obce Závišice ve výši 5.000,- Kč pro Svaz
letců ČR, pobočka Příbor, na výstavbu památníku letců padlých ve II. světové válce a pověřuje starostu obce sepsáním a podpisem smlouvy
6-0-3
380/2010 záměr rekonstrukce přechodů pro chodce na „Drahách“ a u školy:
a) v případě získání dotace bude celková výše rekonstrukce obou přechodů
do 1 mil. Kč, max. náklady obce 500.000,- Kč,
b) v případě nezískání dotace obec investuje do rekonstrukce obou přechodů
300.000,- Kč
9-0-0
381/2010 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi žadatelkou Naděždou
Boorovou a obcí Závišice, která se týká uložení vodovodní přípojky pro RD
č. p. 131 do pozemku parc. č. 203 ve vlastnictví obce, za předpokladu, že
veškeré náklady budou hrazeny žadatelkou a žadatelka uhradí obci Závišice
částku ve výši 1.000,- Kč za zřízení tohoto břemene a pověřuje starostu obce sepsáním a podpisem smlouvy; před zahájením výkopových prací bude
přizván zástupce obce
7-0-2
382/2010 záměr aktualizace povodňového plánu obce a pověřuje starostu obce vykonáním nezbytných kroků k jejímu provedení
9-0-0
Zastupitelstvo obce po projednání
383/2010 ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář spol. ASOMPO, a.s.,
se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258 72 826,
deleguje jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře pana Zdeňka
Vajdu, nar. xxxxxx, bytem xxxxxx.
Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu
všech práv akcionáře jménem akcionáře na všech řádných, mimořádných
nebo náhradních valných hromadách společnosti ASOMPO, a.s. Tato delegace zaniká dne 30. 9. 2010 nebo odvoláním zastupitelstvem obce.
Zmocněnec je ve smyslu § 33a odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn udělit plnou moc ve shora
uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to
konkrétně a výhradně paní Martě Najzarové, nar. xxxxxx, bytem xxxxxx.
8-0-1
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Zveme Vás na

VELKOU MÓDNÍ SHOW,
která se uskuteční
v sobotu 17. dubna 2010 od 19.00 hodin
v sále Pohostinství U Kremlu v Závišicích.
Vstupné 80 Kč
Přijďte se inspirovat novými módními trendy.
Těšíme se na Vás!

V neděli 25. dubna 2010 v 16.00 hodin
vystoupí v kostele Povýšení sv. Kříže v Rybí
ONDRÁŠEK - Novojičínský pěvecký sbor ZUŠ.
Na krásně prožité nedělní odpoledne Vás zve
kulturní komise Obecního úřadu Rybí.
Vstupné dobrovolné.

TJ Sokol Rybí zve

na 35. ročník turistického pochodu

Start u sokolovny od 7.00-9.00 hod.
Pohádkový les na kratší trase…a skupina „NaSoSka“…
slosovatelné startovní listy… bohaté občerstvení…
v cíli k tanci a poslechu hrají „Kondoři“
Krásné výhledy na Beskydy a do okolí
Trasy : 12,5 a 25 km

Srdečně zvou pořadatelé
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Zpravodaj/duben 2010

Zpravodaj /duben 2010

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Informace v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
které se budou konat
v pátek 28. května 2010 od 14.00 do 22.00 hodin
v sobotu 29. května 2010 od 8.00 do 14.00 hodin:
Možnost hlasovat na voličský průkaz
Volič (s trvalým pobytem v obci Závišice), který chce volit a v době voleb se nebude zdržovat ve „svém“ volebním okrsku (v Závišicích) nebo předpokládá, že bude
krátkodobě hospitalizován v nemocnici nebo bude krátkodobě pobývat v zahraničí,
může požádat o vydání voličského průkazu:
- osobně na ObÚ Závišice do 26. května 2010 do 16 hodin,
- písemnou žádostí opatřenou ověřeným podpisem voliče, doručenou ObÚ Závišice
do 21. května 2010.
Obecní úřad pak nejdříve 13. května 2010 předá voličský průkaz osobně voliči nebo
osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání
voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu (i do zahraničí)
nebo na příslušný zastupitelský úřad.
Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území
ČR nebo při krátkodobém pobytu v zahraničí v jakémkoli zvláštním volebním okrsku
při zastupitelských a konzulárních úřadech ČR v zahraničí, s výjimkou konzulárních
úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky.
Volič obdrží sadu hlasovacích lístků ve volební místnosti volebního okrsku, ve kterém
se rozhodl hlasovat.
Možnost hlasovat do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad, v jehož územním obvodu má trvalý pobyt (tj. ObÚ Závišice) a ve dnech voleb okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební
schránky (pouze na území Závišic).
Volič může požádat o zapsání do zvláštního seznamu voličů, který vede obecní úřad,
v jehož územním obvodu nemá volič trvalý pobyt, ale předpokládá, že bude i v době
voleb dlouhodobě hospitalizován v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální
péče nebo obdobném zdravotnickém zařízení, které se nachází v tomto územním obvodu. Volič toto nahlásí správě příslušného zařízení, která nejpozději 21. května 2010
předá údaje k zapsání obecnímu úřadu v jejich územním obvodu.
Volič obdrží sadu hlasovacích lístků ve zdravotnickém zařízení a bude hlasovat
do přenosné volební schránky.
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Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva obce Závišice ze dne 1. 3. 2010
(číslo usnesení)

(hlasování pro-proti-zdržel se)

Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
369/2010 program 25. zasedání ZO

9-0-0

volí:
370/2010 návrhovou komisi 25. zasedání ZO ve složení: Hana Kuběnová, Libor
Kahánek
7-0-2
371/2010 ověřovatele zápisu z 25. zasedání ZO: Michal Bortel, Petr Heralt

7-0-2

bere na vědomí
372/2010 informaci o kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZO a zprávy
starosty obce, místostarostky obce a předsedů komisí (výborů) o činnosti
obce
9-0-0
schvaluje:
373/2010 rozpočet obce Závišice na rok 2010 v předneseném znění (viz příloha)
9-0-0
374/2010 uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Kopřivnice a obcí Závišice
ke splnění povinností měst a obcí zejména v oblasti vedení elektronické
spisové služby a digitalizace dokumentů, poskytování služeb elektronické
veřejné správy a výkonu jednotlivých agend a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy v předloženém znění (viz příloha)
9-0-0
375/2010 poskytnutí dotace z rozpočtu obce Závišice ve výši 3.000,- Kč pro Jiřího
Rašku na čtvrtý ročník Motoristického setkání pod Trúbou dne 17. 7. 2010
a pověřuje starostu obce sepsáním a podpisem smlouvy
8-0-1
376/2010 průjezd závodních vozidel Valašské rally dne 27. 3. 2010 katastrálním
územím obce Závišice a souhlasí s objízdnou trasou, dle žádostí
(viz přílohy)
8-1-0
377/2010 a) ukončení smlouvy mezi obcí Závišice a Městskou knihovnou Kopřivnice
k 30. 6. 2010 bez odkoupení knihovního fondu
b) uzavření smlouvy mezi obcí Závišice a Městským kulturním střediskem
Nový Jičín o zabezpečení nákupu, zpracování a vedení knihovního fondu
pořízeného z prostředků obce za cenu do 20.000,- Kč/rok a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy
9-0-0
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