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Obecní úřad informuje
Upozornění - přerušení dodávky vody
SmVaK Ostrava a.s. oznamuje, že
v pondělí 4. října 2010 v době cca 8:00-14:00 hod.
dojde z důvodu opravy poruchy vodovodního řadu
k přerušení dodávky pitné vody v celé obci Závišice.

Informace z knihovny
V rámci „Týdne knihoven“ budou ve dnech 4. a 6. října 2010
noví čtenáři osvobozeni od poplatku na rok 2010 i rok 2011.

Šití
Šití, opravy, úpravy oděvů i bytového textilu.
V místní samoobsluze. Vchod z boku prodejny, od altánu (3. dveře).
Po, st, pá 8 - 13 hod.
Út, čt
8 - 13 hod., 15:30 - 17:30 hod.
Po domluvě i v jinou dobu. Procházková, tel.: 721 285 151
(Nabídka přírodních produktů)

Vývoz popelnic - změna termínu
Z důvodu uzavření skládky se vývoz popelnic mimořádně přesouvá
z pátku 8. října 2010 na čtvrtek 7. října 2010.
Další vývozy se uskuteční jako obvykle každý sudý týden v pátek.

Lampiónový průvod

Závišan-zpravodaj obce Závišice
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Kulturní komise obce pořádá ve čtvrtek 28. října 2010
u příležitosti výročí Dne vzniku samostatného československého státu (28.10.1918)
lampiónový průvod se setkáním u pomníku padlých.
Doprovází dechová hudba ZÁVIŠANKA.
Sraz v 18.00 hodin u hasičské zbrojnice.
Na závěr bude připraven ohňostroj.
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Blahopřání jubilantům
Miroslav Hývnar
František Macháček
Jan Špaček

Zdeňka Nutzová-Fiedlerová
Lubomír Najzar
Václav Havrlant

Přejeme všem jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Zlatá svatba
Zlatou svatbu oslavili
6. října 2010 manželé Věra a Lubomír Najzarovi
29. října 2010 manželé Irena a Josef Bortlovi.
Přejeme jim hodně zdraví a rodinné pohody do dalších společných let.

Klub důchodců
Další schůzka Klubu důchodců
se bude konat
ve středu 20. října 2010 od 17 hodin
v zasedací místnosti ObÚ.
Klub důchodců děkuje Kulturní komisi obce,
jmenovitě manželům Leoně a Lumírovi Lošákovým
a manželům Haně a Lumírovi Sopuchovým
za výzdobu sálu při konání Jiřinkové zábavy.

Od té doby jmění kostela rychleji vzrůstalo, v r. 1930 činilo již 83. 595 Kč, v r.1933
pak 108. 959 Kč. Příprava samotné stavby mohla začít naplno. Starosta obce Jan
Hyvnar ml. čp.56 (starosta 1923-1942) byl vyslán, aby si prohlédl v poslední době postavené kostely a podal návrh na vhodný kostel pro Závišice. Nejvíce ho zaujal kostel
v Hejčíně, načež začalo jednání s projektantem tohoto kostela architektem Šálkem
z Brna, který vypracoval projekt i rozpočet.
Mezitím občané upisovali na stavbu různé obnosy s tím, že se musí upsati na penězích 80.000 Kč a na materiálu, jeho dovozu a pracích 50.000 Kč. Když celkové jmění
dosáhlo 261.823 Kč, byla stavba kostela započata rozhodnutím Jednoty ze dne 20. ledna 1934 a současně bylo rozhodnuto, že kostel bude zasvěcen sv.Cyrilu a Metoději,
tedy slovanským apoštolům. Starosta Hyvnar pak vyřídil úřední záležitosti ohledně
kostela sv.Kateřiny u památkového úřadu v Brně a u arcibiskupské konsistoře v Olomouci.
Po schválení plánů dne 31. května 1933 byla vypsána užší soutěž na stavbu.
Z 65 uchazečů bylo vybráno 6 stavitelských firem a 10.července 1934 byla stavba zadána z nich vybrané firmě stavitele Hendrycha z Místku, a to na práce zednické, nádenické, kamenické, tesařské, klempířské, pokrývačské a venkovní za paušální obnos
122.236 Kč. Veškerý materiál pak zajistí Kostelní jednota. Celkový náklad rozpočten
na 276.212 Kč.
Hned na jaře začala stavba zemními pracemi a zděním základů. Nutno podotknout,
že původní stavební místo bylo rozšířeno darem manželů Jana a Rozálie Galiových
čp.58 o 577 m2. Dováželo se dřevo, většinou darované občany zdejšími i ze sousední
obce Rybí či z arcibiskupských lesů na Hukvaldech. Práce rychle postupovaly,
2.července 1934 se již stavba značila, do konce července bylo již hotovo hlavní zdivo
lodě a presbytáře. Koncem srpna se končila stavba věže a pokrývala se střecha.
(Pokračování příště)

Provoz sauny od 7. října 2010
Čtvrtek 17.00 - 20.00 hod.
Pátek 17.00 - 20.00 hod.

ženy
muži

Ordinace pro dospělé v Závišicích
Ukončení letního času

V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. D. Gilarová ordinovat:
v úterý 5. 10. 2010,
v úterý 2. 11. 2010
dopoledne.

V neděli 31. října 2010 končí letní čas:
ve 3 hodiny v noci posuneme ručičky hodin na 2 hodiny.
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Sám jsem Vám psáti se neodvažoval, vždyť toho máte až moc! Je-li ale Vám možno
něco učiniti, snažně prosím, aby se nějaký kostelík vystavěl. Poměry se mění – blízká
Kopřivnice působí dosti zhoubně. Nyní je zastupitelstvo katolické, kdo ví, jak bude
v budoucnosti. Proto dlužno použíti dané příležitosti.
Prosím tedy ještě jednou co nejsnažněji o laskavou další radu, aby se mohlo aspoň
něco dostati na vnitřní zařízení. Nemohu žádati, abyste sám přijel, poněvadž toho máte
až moc. Kdyby Vám však bylo možno, prosil bych, abyste měl snad u nás někdy veřejnou schůzi – a pak v Závěšicích to nějak uspořádal. Občané nyní spoléhají na vaši
Veledůstojnost, Vaši radu a pomoc.
Pán bůh Vás na přímluvu Matky Boží a našich věrozvěstů síliž, žehnejš a nám dlouhá léta zachovejš !
V úctě veškeré Vaší Veledůstojnosti oddaný
Antonín Pavlík, místoděkan a farář
Ve Štramberku , 3/11 1911

Pozvánky
Sbor dobrovolných hasičů
ZÁVIŠICE
Vás zve
na

I. ročník Železného hasiče obce Závišice
Místo konání: areál ZŠ a kostela v Závišicích
Datum konání: sobota 2. října 2010
Začátek soutěže: 13:00 hod.
Kategorie:
muži do 30 let, muži nad 30 let
Soutěž bude napodobovat seriál soutěží TFA.

VIII.
Záležitost však ještě dlouho nebyla ani jednoduchá ani jednoznačná. Za zmínku stojí, že v r. 1911 se Kostelní jednota obrátila na „Veleslavné c.k. ministerstvo kultu
a vyučování“ se žádostí (s prosbou), aby byla v Závěšicích zřízená samostatná duchovní správa pro katolíky jakmile bude postaven v obci kostel. Žádost je náležitě zdůvodněna poukazem na vzdálenost obce od kostela ve Štramberku (uvádí se 6 km), dále
na velký počet obyvatel v obci (uvádí se 1500) a na 150 dětí v místní škole. Poukazuje
se i na nemožnost „zadostučiniti náboženským povinnostem“ u dětí, starých a nemocných lidí v případě i malé nepohody. Dále se uvádí, co již bylo vykonáno pro postavení
nového kostela v obci a slibuje se udržovat farní budovu a kostel v dobrém stavu, opatřovati kostelní potřeby, platiti kostelní zřízence jakož i udržovati vnitřní zařízení kostela z vlastních prostředků katolických občanů závěšických.
Dopis byl podepsán za Kostelní jednotu i obecní výbor (starosta, radní).
Jednání o plánech a projekční formě se táhlo několik let, poněvadž se věc týkala
úřadů církevních i státních, ještě několikrát bylo nutno žádat o intervenci i ThDr. Stojana. O příznivé vyřizování celé záležitosti u kompetentních úřadů a získávání finančních
prostředků se zasloužil kromě probošta ThDr. Stojana též P. Antonín
Zamazal z Mariánských Hor, štramberský farář P. Antonín Pavlík
a starosta Závišic Jan Hyvnar st. čp.56. Jednání se postupně blížila
k dobrému konci, když 28.7.1914 vypukla 1. světová válka a celá záležitost byla odsunuta na neurčito. Dnes víme, že to bylo na 12 let.
Kostelní jmění, před válkou dosahující 37.000 K, umožňovalo začít
stavbu (celkový rozpočet na stavbu kostela a fary obnášel 65.000 K).
Válkou však byly úspory znehodnoceny a proto začít jednat o stavbě
kostela (vlastně pokračovat) se mohlo až v r.1927, kdy dosáhlo jmění
Jednoty 56.575 Kč, to však už bylo v novém státě - v Československé
republice. Poněvadž stavba byla povolena, tehdejší starosta Jan Hyvnar
Starosta
ml. čp. 56 ji slíbil zahájit jakmile bude finanční hotovost 100.000 Kč
Jan Hývnar ml.
při plánovaných nákladech asi 250 000 Kč.
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MO KDU-ČSL Závišice pořádá

Dušičkovou pouť na Sv. Hostýn
v neděli 10. října 2010.
Odjezd autobusu:
6.30 hod. autobusová zastávka Závišice -„Palička“,
dále u kostela v Závišicích
a u Fojtství v Rybí.
Cena zájezdu: 150 Kč
Máte-li zájem, hlaste se u p. Marie Šimíčkové.

MO KDU-ČSL Závišice Vás všechny srdečně zve
na hudební komedii

DIVOTVORNÝ HRNEC
v podání ochotníků Divadla Pod věží ze Štramberku,
kterou sehrají v pátek 15. října 2010 v 19 hodin
v sále Pohostinství U Kremlu.

V neděli 31. října 2010 od 14 hodin
bude hrát na hřbitově v Závišicích
k uctění Památky zesnulých dechová hudba Závišanka.
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Maminky

Historie obce - z archivu Lubomíra Buska
(pokračování z minulého zpravodaje)

přijďte za námi na

CVIČENÍ S DĚTMI

VII.

Zatančíme, zařádíme, pokecáme a hlavně se seznámíme.
Pro děti ve věku 0 - 4 roky.
Kde: ve školní tělocvičně
Kdy: od října každý čtvrtek od 10.00 - 11.00 hod.

Závišice u Příbora 8.9.1911
Důstojný pane probošte, doktore Stojane !
V záležitosti stavby kostela v Závišicích u Příbora jsme pověřeni obecním výborem,
bychom pokud možná brzy zajeli k Vaší důstojnosti, ohledně různé rady o stavbě, kterou vždy máte po ruce, do Kroměříže, avšak poněvadž budete přítomný svěcení katolického domu v Příboře dne 24.září, pak máme zato, to jest, bude-li Vaše důstojnost mít
tolik času, jestli by nás spolu s naším zemským poslancem vld. p. Fr. Horákem Příboře
nepřijala v audienci.
Pakli byste ráčil naší žádosti vyhověti, račte nám sdělit, v kterou hodinu a kde bychom
Vaši důstojnost měli očekávat. Těšíce se na sejítí se s Vaší důstojnosti, zůstáváme věrnými přáteli:
Jan Lošák v.r. radní

Jan Hyvnar, starosta.

Poznámka: Jan Hyvnar st. čp. 56 byl starostou v letech 1906-1919.
Setkání se zřejmě uskutečnilo a dopadlo dobře, jak o tom svědčí další korespondence.
Již 30.10. 1911 se obrací na pana probošta Stojana katecheta P. Antonín Zamazal
z Mariánských Hor s informací, že závišičtí občané chtějí si postavit
kostel a mají již 15.000 K, přes 100.000 cihel, dále kamení a písek
a zakoupeno stavební místo.
3. listopadu 1911 se do záležitosti vložil i P. Antonín Pavlík,
štramberský místoděkan a farář jako zplnomocněnec Kostelní jednoty a obrátil se na P. A. C. Stojana jako na poslance se žádostí o pomoc.
Vznikly totiž i různé jiné problémy než finanční, jako např. s výběrem firmy pro zhotovení plánů a tady bylo zapotřebí, aby se do věci vložila autorita představovaná ThDr. Stojanem.
V dopise se mj. uvádějí důvody pro stavbu nového kostela. Citujme:
Posavad
jim sloužil (občanům Závišic-pozn.LB) za filiální kostel
ThDr. A. C. Stojan
prastarý kostelíček u sv. Kateřiny, který však je 1/2 hodiny za vesnicí
na území štramberském na cestě do Nového Jičína. Kostel je však velmi sešlý a potřeboval by nákladné opravy. Majetku má (obec-pozn.LB) jen 500 K a opravu by musela
provést obec závišická. U kostela jesti jejich hřbitov – per nefas – převáží se totiž mrtvola do druhé osady. Cesta po loukách je při dešti a sněhu velmi obtížná. Hřbitov nový
v osadě bez kaple by byl nevhodný, poněvadž by se nemohla sloužiti zádušní mše sv.
A křesťanské cvičení při populaci 983 duší ve škole též nemá velkého užitku, poněvadž
by se nemohlo do třídy mnoho vejítí a je hned strašné vedro. To nás přimělo k založení
jednoty na novou stavbu. Sbírky po okresích se nevyplácejí - a jsou závěšičtí na sebe
odkázáni a majetkové poměry jsou dosti bídné. Přece však se uvolili do 5 let dáti ročně
10 K na 1 K přímé daně – což by všechno přineslo, jak zmíněno, sotva 50.000 K.
4
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Školní okénko
Mateřská škola
„Prázdniny skončily
na krku klíč
školička už volala
léto je pryč.“
A je zase září - začíná nový školní rok. Pro některé tříleté kamarády to bylo první rozloučení s maminkou a padaly i slzičky.
Jinak se to líbilo dvanácti předškolákům, pro které jsme vytvořili nové oddělení. Děti
byly spokojené v novém prostředí a v teple oranžových peřinkách se tak dobře poslouchalo čtení o krtečkovi.
Krteček děti bude provázet ve všech činnostech po celý rok.
Dětem se líbí všelijaké překvapení, mezi které určitě patřilo vyhlášení poplachu
a následná evakuace dětí z budovy. Protože jsme to pojali jako hru, vše dobře dopadlo
a děti si s chutí zakřičely varování „HOŘÍ“.
Dalším krtečkovým překvapením byla tradiční návštěva „naší“ švestkové babičky,
jejichž švestkové koláče rychle zmizely. A touto cestou bychom babičce ze švestkové
chaloupky rádi poděkovali.
A pak začaly jablíčkové hody. Pilnou prací a vlastníma rukama jsme vařili kompot,
krájeli ovoce na salát a taky jsme pekli jablíčkové záviny - štrůdly. To byla dobrota, ještě
dnes cítíme tu krásnou vůni ve školce a na jazyku máme tu božskou chuť jablek a koření.
Od 1. září nastoupilo do MŠ 32 dětí. Provoz je je rozšířen provoz o jednu třídu - místnost bývalé školní družiny.
V MŠ pracují paní učitelky: Jana Kývalová, Kateřina Kalábová, Kateřina Kovářová.
Naší paní kuchařce Danuši Pokludové pomáhá kuchař Marek Šrámek.
Základní škola
Nový školní rok 2010 - 2011 jsme zahájili ve středu 1. září. Přivítat děti i rodiče přišel
pan starosta a po slavnostním uvítání všechny děti pozval na zmrzlinový pohár.
Letos do první třídy nastoupilo 10 školáků, z toho:
- 6 chlapců: Viktor Herák, Vojtěch Lošák, Vojtěch Příhoda, Šimon Pech, Adam Socha,
Jan Štihel
- 4 děvčata: Tereza Gajdušková, Julie Juráková, Veronika Křenková, Michaela Váňová.
Celkem do naší školy chodí 34 žáků:
- 1. a 2. ročník - 19 dětí, vyučuje paní učitelka Anna Zemanová,
- 3. a 4. ročník - 15 dětí, vyučuje paní učitelka Jana Novotná.
Do školní družiny, kterou vede vychovatelka a učitelka Gabriela Burgertová, dochází
25 dětí.
Ve třetím zářijovém týdnu jsme si udělali jablíčkový den. S dětmi jsme si povídali,
zazpívali a nakreslili toto podzimní ovoce. Děti přinesly jablíčka, která si oškrábaly, nastrouhaly a společně jsme si upekli štrůdl, na kterém si po obědě hned pochutnaly.
Sběr papíru pokračuje.
10

Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva obce Závišice ze dne 30. 8. 2010
(číslo usnesení)

(hlasování pro-proti-zdržel se)

Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
426/2010 program 28. zasedání ZO

8-0-0

volí:
427/2010 návrhovou komisi 28. zasedání ZO ve složení: Petr Heralt, Marta Najzarová
6-0-2
428/2010 ověřovatele zápisu z 28. zasedání ZO: Michal Bortel, Aleš Kuběna

6-0-2

bere na vědomí
429/2010 informaci o kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZO a zprávy starosty obce a zastupitelů o činnosti obce
8-0-0
revokuje
430/2010 usnesení č. 375/2010 z 1. 3. 2010
8-0-0
schvaluje
431/2010 úpravu rozpočtu obce Závišice č. 1 na rok 2010 v předneseném znění
(viz příloha)
8-0-0
Zastupitelstvo obce po projednání
432/2010 1. bere na vědomí
informaci o projednání Územního plánu Závišic ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy (viz příloha)
2. konstatuje
po ověření, že Územní plán Závišic není v rozporu s politikou územního
rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a se stanovisky
dotčených orgánů
3. vydává
dle § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Územní plán Závišic
v předloženém znění (viz příloha)
8-0-0
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
433/2010 přijetí daru ve výši 50.000,- Kč k obnově škod a na odstranění následků
po extrémních dešťových srážkách v květnu 2010, který byl obci poskytnut
Královéhradeckým krajem
8-0-0
5
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Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje:
434/2010 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi žadatelem Ing. Pavlem
Koláčkem a obcí Závišice na uložení vodovodní přípojky do pozemku parc.
č. 1176/2 ve vlastnictví obce za předpokladu, že veškeré náklady budou
hrazeny žadatelem a žadatel uhradí obci Závišice částku 1.000,- Kč za zřízení tohoto břemene a pověřuje starostu obce sepsáním a podepsáním smlouvy
8-0-0
435/2010 uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi žadatelem ČEZ Distribuce, a.s. a obcí Závišice na uložení elektrické
přípojky NN do pozemku parc. č. 544 ve vlastnictví obce za předpokladu,
že veškeré náklady budou hrazeny žadatelem a žadatel uhradí obci Závišice
částku 1.000,- Kč za zřízení tohoto břemene a pověřuje starostu obce podepsáním této smlouvy v upraveném znění (viz příloha)
8-0-0
436/2010 a) vytvoření jednoho trvalého pracovního místa - pracovník na údržbu obce
b) vytvoření max. 3 pracovních míst - dělník VPP na období prosinec 2010
až prosinec 2011 a to v případě uzavření smlouvy mezi obcí Závišice
a Úřadem práce Nový Jičín
8-0-0
437/2010 uzavření Smlouvy o dílo mezi obcí Závišice a V+V SAVEKO s.r.o.
na výstavbu chodníku pro pěší podél komunikace II/482 - část „Dráhy“
a pověřuje starostu obce podepsáním této smlouvy v předloženém znění
(viz příloha)
8-0-0
438/2010 záměr podání žádosti o dotace z EU na rekonstrukci Kulturního domu prostřednictvím společnosti HM Partners s.r.o. dle zpracovaného projektu
a schvaluje uzavření smlouvy v předloženém znění (viz příloha)
8-0-0
439/2010 uzavření Smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě mezi žadatelem
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a obcí Závišice na umístění nadzemního
komunikačního vedení na pozemku parc. č. 542/1 ve vlastnictví obce
za předpokladu, že veškeré náklady budou hrazeny žadatelem a žadatel
uhradí obci Závišice částku 1.000,- Kč za zřízení tohoto břemene a pověřuje starostu obce podepsáním této smlouvy v upraveném znění
(viz příloha)
8-0-0
440/2010 uzavření Smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě mezi žadatelem
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a obcí Závišice na umístění nadzemního
komunikačního vedení na pozemku parc. č. 205 ve vlastnictví obce za před
pokladu, že veškeré náklady budou hrazeny žadatelem a žadatel uhradí obci
Závišice částku 1.000,- Kč za zřízení tohoto břemene a pověřuje starostu
obce podepsáním této smlouvy v upraveném znění (viz příloha)
8-0-0
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Volby do Zastupitelstva obce Závišice konané 15. a 16. října 2010
Kandidáti:
Občanská demokratická strana
vylosované číslo: 1
1.

Hana Kuběnová

48 let

plánovačka

2.

Ladislav Lípový

37 let

konstruktér

3.

Michal Bortel

33 let

OSVČ

4.

Mgr. Dana Hývnarová

40 let

analytická chemička

5.

Libor Michálek

44 let

správce budov

6.

Mojmír Pala

44 let

OSVČ

7.

Jiří Štihel

35 let

OSVČ

8.

Vlastimil Hajda

64 let

důchodce

9.

Radomil Michálek

65 let

důchodce

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
vylosované číslo: 2
1.

Marta Najzarová

43 let

zdravotní sestra

2.

Pavla Hyklová

36 let

montážní pracovnice

3.

Blanka Bednáriková

39 let

montážní pracovnice

4.

Ladislav Kupčík

38 let

obchodní zástupce

5.

Jiří Bajer

43 let

nástrojař

6.

Marie Slováčková

23 let

studentka

7.

Jaroslav Gajdušek

58 let

kovoobráběč

8.

MVDr. Marie Ulrichová

50 let

pracovník v ochraně veřejného zdraví

9.

Bc. Rostislav Michálek

31 let

referent veřejné správy

Česká strana sociálně demokratická
vylosované číslo: 3
39 let
starosta obce

1.

Zdeněk Vajda

2.

Mgr. Aleš Jarolím

39 let

učitel

3.

Mgr. Hana Sopuchová

40 let

učitelka

4.

Petr Heralt

52 let

technolog

5.

Ing. Zdeněk Pech

49 let

technolog

6.

Pavel Ficbauer

33 let

operátor CNC strojů

7.

Bc. Jaromír Kořenek

41 let

policista

8.

Ing. Pavel Raška

62 let

důchodce

9.

Bc. Petr Steuer, DiS.

31 let

policista
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Zpravodaj/říjen 2010

Zpravodaj /říjen 2010

Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje:
453/2010 odložit na rok 2011 projednání poskytnutí účelové dotace pro Římskokatolickou farnost Štramberk na rekonstrukci kostela sv. Kateřiny ve Štramberku
8-0-0
454/2010 uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací mezi Moravskoslezským krajem a obcí Závišice, která se týká bezplatného převedení pozemků pod vznikajícím chodníkem v části „Dráhy - Pod Pískovnou“
do vlastnictví obce a pověřuje starostu obce podepsáním této smlouvy
v předneseném znění (viz příloha)
8-0-0
.…………………
…………………..
Marta Najzarová
Zdeněk Vajda
místostarostka obce
starosta obce

Zastupitelstvo obce po projednání
bere na vědomí
441/2010 závěrečný účet Sdružení povodí Sedlnice za rok 2009 v předneseném znění
a zápis z jednání revizní komise Sdružení povodí Sedlnice v předneseném
znění (viz přílohy)
8-0-0
neschvaluje:
442/2010 poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Závišice pro SALUS o.p.s.
7-0-1
443/2010 poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Závišice pro Občanské sdružení
BabyBox pro odložené děti - STATIM
8-0-0
schvaluje:
444/2010 poskytnutí finančního daru v celkové výši 50.000,- Kč některé z obcí Libereckého kraje postižené povodní v srpnu 2010
8-0-0

VOLBY
DO ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁVIŠICE
A DO 1/3 SENÁTU PARLAMENTU ČR

445/2010 záměr zbudování zpomalovacích semaforů v centru obce a provedení průzkumu trhu
8-0-0

se budou konat
v pátek 15. října 2010 od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 16. října 2010 od 8.00 do 14.00 hodin.
Volební místnost bude umístěna
v zasedací místnosti Obecního úřadu Závišice,
Závišice 115, 742 21 Kopřivnice.
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb (v případě
konání druhý den II. kola voleb) dosáhl věku nejméně 18 let.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR,
při volbách do Senátu i diplomatickým, služebním pasem ČR nebo cestovním
průkazem.
Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky spolu
s informacemi o způsobu hlasování.
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční
v pátek 22. října 2010 od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 23. října 2010 od 8.00 do 14.00 hodin.
Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů Obecní úřad Závišice
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost (pouze na území Závišic) do přenosné volební schránky.
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Usnesení z 29. zasedání Zastupitelstva obce Závišice ze dne 20. 9. 2010
(číslo usnesení)
(hlasování pro-proti-zdržel se)
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
446/2010 program 29. zasedání ZO

8-0-0

volí:
447/2010 návrhovou komisi 29. zasedání ZO ve složení: Libor Kahánek, Hana
Kuběnová
6-0-2
448/2010 ověřovatele zápisu z 29. zasedání ZO: Lumír Lošák, Petr Heralt
6-0-2
bere na vědomí
449/2010 informaci o kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZO a zprávu
starosty obce o činnosti obce
8-0-0
schvaluje:
450/2010 záměr vybudovat mobilní kompostárnu společně s obcí Rybí

8-0-0

451/2010 úpravu rozpočtu obce Závišice č. 2 na rok 2010 v předneseném znění
(viz příloha)
8-0-0
452/2010 přijetí účelové neinvestiční dotace určené na úhradu výdajů jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí v roce 2010 od Moravskoslezského kraje
v celkové výši 4.900,- Kč, za podmínky, že Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje rozhodne o poskytnutí této dotace a pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy
8-0-0
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