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Vánoce plné pohody, veselý závěr roku
a úspěšný rok 2012 Vám přeje
Závišan-zpravodaj obce Závišice
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Obecní úřad informuje
Zasedání zastupitelstva obce
Starosta obce Závišice zve občany
na zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat
ve středu 14. prosince 2011 od 17.00 hodin v zasedací místnosti ObÚ.
Program zasedání bude zveřejněn na úřední desce
a na http://www.zavisice.cz/ (úřední deska)
Hlavní body programu:
- projednání rozpočtového provizoria obce na leden - březen 2012,
- projednání pronájmu obecních pozemků k zemědělské výrobě

Kniha o Závišicích
Obec Závišice vydala publikaci
Oldřicha Augustina Kuběny
PAPRSKY SVĚTLA do dávných časů vesničky
ZÁVĚŠICE - ZÁVIŠICE
(knižní vazba, vydání třetí, doplněné).
Knihu si můžete zakoupit na obecním úřadě
za dotovanou cenu 200,- Kč.

Kalendář na rok 2012
Na obecním úřadě si můžete zakoupit
stolní kalendář na rok 2012 s fotografiemi
pořízenými v Závišicích za dotovanou
cenu 50,- Kč.

Nadále jsou v prodeji: mapa-Závišice
pohlednice-Závišice (2druhy)
turistická známka-Závišice
2

30,- Kč
6,- Kč
30,- Kč
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Pozvánka na hokej

Další zápasy hokejového týmu Závišic se budou konat:
v pátek 9. 12. 2011 v 19.45 hod. s Medvědy Frenštát p.R.,
v neděli 8. 1. 2012 v 18.00 hod. s Jestřáby Mošnov
Hraje se na zimním stadionu v Kopřivnici.

Omezení provozu obecního úřadu
Obecní úřad Závišice bude uzavřen
od 27. 12. 2011 do 30. 12. 2011.
V nutných případech volejte 728 365 615 (Z. Vajda).
Zpravodaj/leden 2012 bude v prodeji od 3. 1. 2012.

Informace z knihovny
Placená inzerce

Knihovna bude v tomto roce otevřena
naposledy ve středu 21. 12. 2011.

Nabízím geodetické práce, zpracování smluv a odhady nemovitostí.
Bližší informace na tel.: 776 751 125 nebo na www.geoexpert.cz

Provoz sauny
Provoz sauny bude letos ukončen 16. 12. 2011.

Vývoz popelnic
Poslední letošní vývoz popelnic proběhne
v pátek 30. 12. 2011.

Připravujeme
Kulturní komise obce Závišice pořádá
od 13. 1. 2012 v sále Pohostinství U Kremlů
TANEČNÍ LEKCE
PRO PARTNERY A PŘÁTELSKÉ PÁRY
- 5 pátečních večerů, cena 1.000 Kč/pár
Hledám spolehlivou paní na hlídání 2leté holčičky.
Tel.: 733 315 655
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Zájemci hlaste se co nejdříve (počet párů je omezen)
u p. Hany Sopuchové, tel. 736 285 452
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Prodejna Jednota
V místní prodejně Jednota se přijímají
objednávky na vánoční kapry.

JEDNOTA, spotřební družstvo v Novém Jičíně, člen skupiny COOP oznamuje,
že ve všech prodejnách COOP JEDNOTA v okrese Nový Jičín zavádí s okamžitou
platností možnost placení nákupů bankovními kartami a dobíjení mobilních telefonů
všech operátorů a to po celou provozní dobu. Zároveň nabízí bezplatné získání
Zákaznické karty všem občanům a junior Zákaznické karty pro děti pro získávání
výhod při nákupech.
O dalších výhodách, které poskytuje JEDNOTA získáte informace v prodejnách sítě
COOP a na internetových stránkách www.jednota-nj.cz

Cestovní doklady a občanské průkazy
V souvislosti s přechodem na systém vydávání nových typů občanských průkazů
se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem („e-OP“) od 1. 1. 2012
dojde na Městském úřadě Kopřivnice (obec s rozšířenou působností pro obec Závišice)
k těmto provozním opatřením:

Radek Rýpar třetí na přeboru České republiky!
Přebor České republiky mladších žáků v judu se letos konal v sobotu 12.11.2011
až na severu Čech v Litoměřicích. Barvy závišického oddílu hájil na tomto vrcholném
republikovém klání Radek Rýpar. Ve váze do 34 kg bojovalo 23 účastníků nominovaných z ranking listu závodů Českého poháru.
V prvním kole pavouka měl Rýpar volný los. Ve druhém se utkal se známým soupeřem ze závodů v kraji s Romanem Buštou z Orlové. Po nervózním začátku, kdy už
prohrával na juko se mu podařilo utkání otočit a vítězstvím na ippon se dostal třetího
kola. Tady jej čekal vítěz Českého poháru, hodně nepříjemný, první nasazený, litoměřický Jan Svoboda, Papírově silnější soupeř neměl nad závišickým mladším žákem
výraznou převahu. Asi v polovině zápasu po vzájemných akcích harai goši - harai goši
opakoval Rýpar chytře stejnou techniku a hodil Svobodu na ippon.. Toto důležité vítězství jej posunulo do vytoužených semifinálových bojů, jen krůček od medailových
postů. Klíčový zápas o finále se Szabolcsem Fulopem z USK Praha byl dlouho vyrovnaný. Fulop ale nakonec dokázal uplatnit své zkušenosti a zvítězil na držení. Zklamání
potom vystřídala naděje na medaili bronzového lesku. O ní se pokusil bojovat Radek
Rýpar v opravném zápase s vítězem oprav, s domácím Matyášem Bartoňem. Snaha
dokázat, že závišický mladší žák patří do naší úzké republikové špičky, se naplno projevila v tomto důležitém utkání. Radek Rýpar tady svého soupeře doslova převálcoval
a vítězstvím opět na ippon si zajistil pozici na stupních vítězů s vynikající bronzovou
medailí!

Cestovní doklady
19.12.2011

ukončení příjmu žádostí o e-pas (s biometrickými údaji)
Radek Rýpar

19.12.-23.12.2011 pouze vydávání již vyhotovených e-pasů
27.12.-30.12.2011 odstávka systému (v celé ČR) - nelze přijímat ani vydávat e-pasy
- netýká se vydávání cest. pasů typu BLESK (bez biometrických
údajů, s platností 6 měsíců)

Občanské průkazy
14.12.2011

ukončení příjmu žádostí o vydání stávajícího občan. průkazu
(se strojově čitelnými údaji)

15.12.-30.12.2011 lze vydat občanský průkaz typu BLESK (s dobou platnosti
1 měsíc, bez správního poplatku)
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K tomuto vynikajícímu výkonu se připojil i benjamínek Jakub Gajdušek. V sobotu 19.11.2011 se
v Opavě zúčastnil přeboru Moravskoslezského kraje
a získal ve váze do 48 kg stříbrnou medaili.
Druhý závišický benjamínek Filip Hanzelka tentokrát na stupně vítězů nedosáhl a skončil na sedmém
místě.
Zleva: Jakub Gajdušek a Filip Hanzelka
19
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Informace od hasičů
Prověřovací námětové cvičení
Ve čtvrtek 17. listopadu v 13.33 hodin byl našim hasičům vyhlášen poplach.
Jednalo se naštěstí jen o námětové cvičení hasičů z našeho okrsku. Velitel a jeho
zástupce spustili sirénu na hasičárně bez vědomí ostatních členů zásahové jednotky.
Sedm hasičů s požárním vozidlem vyjelo k „požáru skladu“ na „Kačíně“. Našim hasičům přijeli postupně na pomoc hasiči ze Sedlnic, Libhoště, Bartošovic a Hukovic.
Po splnění úkolů se všichni hasiči vrátili v pořádku do naší hasičské zbrojnice, kde proběhlo vyhodnocení tohoto okrskového cvičení, které prověřilo výbornou připravenost
našich hasičů, spolehlivost jejich techniky a příjezdovou cestu na „Kačín“.
Ing. Josef Kuběna
starosta SDH Závišice

Znečišťování ovzduší

Jak často vídáme toto:

Sbor dobrovolných hasičů Závišice zve všechny své členy na
VÝROČNÍ VALNOU HROMADU,
která se koná v sobotu 17. 12. 2011 v 15.00 hod.
v sále Pohostinství U Kremlů.

Pozvánky
TJ Závišice pořádá
TURNAJ VE VOLEJBALE SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV
v sobotu 3. 12. 2011 od 14.00 hodin v tělocvičně ZŠ
Akce je určena pro všechny zájemce o rekreační volejbal
Těšíme se na Vaši účast
TJ Závišice Vás zve

do posilovny v tělocvičně ZŠ

Při vstupu do budovy Městského úřadu Kopřivnice je umístěn monitor informující
o aktuálním stavu ovzduší.
Aktuální informace o stavu ovzduší naleznete na webových stránkách MÚ Kopřivnice:
http://zivotniprostredi.koprivnice.org/
http://old.chmi.cz/OS/info.php?page=mapaAktualPM10.php

Otevřeno-pondělí, středa, pátek vždy od 17.00 do 19.00 hod.
Přijďte si zacvičit pod vedením
kvalifikovaných trenérů!

Blahopřejeme úspěšným judistům!

Adam Kahánek zvítězil v Českém poháru pro rok 2011
ve váze do 66 kg!
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V rámci veřejného fóra "S Vámi o všem? Ovšem! Tentokrát o ovzduší" se v říjnu
na MÚ Kopřivnice konala konference o kvalitě ovzduší.
Prezentace všech přednášejících, kteří na tomto fóru vystoupili jsou k dispozici na:
http://zivotniprostredi.koprivnice.org/

Další zajímavé informace naleznete i na:
http://arnika.org/
(nezisková organizace Arnika)
http://chmi.cz
(Český hydrometeorologický ústav)

5
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Informace stavebního úřadu

Od 1.1.2007 platí novela stavebního zákona pod č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Tato novela sice zjednodušila postupy
v povolování staveb, ale nezbavila stavebníky zákonných povinností.
Hlavní důraz je v zákoně kladen na umisťování staveb přísně v souladu s územním
plánem. Ten vymezuje zastavěné a zastavitelné území a pouze v něm je možno uplatnit zjednodušující postupy řízení.
Na úseku stavebního řádu se rozšířil okruh staveb, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, AVŠAK JE NUTNÝ ÚZEMNÍ SOUHLAS , který
vydává Stavební úřad Kopřivnice. Tyto stavby jsou uvedeny v § 103 stavebního zákona; z nejběžnějších staveb jsou to stavby do 25 m2 zastavěné plochy (hospodářské
budovy, přístřešky pro auto, pergoly), přípojky vodovodní, kanalizační, energetické
do 50 m délky, bazény do 40 m2 plochy; ploty, které nehraničí s veřejným prostranstvím nebo komunikací, stavební úpravy, kterými se nemění vzhled stavby.
Tak tedy - tyto nové stavby vždy vyžadují alespoň tzv. územní souhlas (Stavební
úřad Kopřivnice), ke kterému nutno předložit předepsanou dokumentaci, vyjádření
správců podzemních sítí, stanoviska dotčených orgánů, souhlasy majitelů sousedních
pozemků.

Mezi příslušníky těchto praporů byli i čtyři občané Závišic, kteří se vrátili
z války. Byli to: Josef Hanke, učitel (1887-1942), čp.27, Josef Hyvnar (1894-1953)
čp. 88, Robert Klos (1896-1986) čp.106, Josef Kremel (1897-1979), čp. 131. Robert
Klos se zúčastnil ještě bojů při obsazování jižního Slovenska, kde byl raněn.
21. listopadu 1918 byl obsazen Nový Jičín, 1.12. Bílovec, kde došlo k přestřelce
a bylo zabaveno množství pušek a nábojů. 3.12. byl pak obsazen Fulnek, postupně
Budišov, Vítkov a Odry. 18. 12. 1918 byla obsazena Opava a státní hranice. V lednu
1919 byl Příborský prapor odvelen do Bohumína, kde polští vojáci gen. Pilsudského
chtěli obsadit Těšínsko až po Ostravici. Došlo ke srážkám, v nichž Poláci byli odraženi.
Z naší obce pocházel ještě jeden dobrovolník, který však nebyl příslušníkem Příborského praporu, ale přihlásil se u vojenského útvaru v Itálii po 28. říjnu 1918 a byl
nasazen na jižním Slovensku. Byl to František Michálek (1887-1968) z čp.97.
V těchto souvislostech je třeba vzpomenout památky závišických legionářů. Byli
to vojáci, kteří se ještě před 28. říjnem 1918, vesměs jako zajatci, přihlásili do vznikajících českých legií na ruské, italské či francouzské frontě. Legionáři z naší obce
bojovali na italské frontě, kde bylo téměř 20.000 legionářů. Byli to Rudolf Holub
z čp.83 (*1897), který 13. června 1918 v boji u Cima Cady padl, dále Ferdinand Lošák (1896-1973) z čp.11 a Jan Minařík (1872-1944) z čp. 12, kteří se po válce vrátili
domů a později se z obce odstěhovali.

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.
V § 152 stavebního zákona jsou stanoveny povinnosti stavebníka, které musí dodržovat i u staveb a jejich změn, přestože nevyžadují ani povolení ani hlášení stavebnímu
úřadu (tj. např. staveb, u nichž postačuje územní souhlas).
V případě, že stavebník provádí novou stavbu, která podle § 103 stavebního zákona
nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení (ale musí mít alespoň územní souhlas),
bez oznámení stavebnímu úřadu, dopouští se přestupku podle § 178 odst. 1 písm. f).
Za porušení tohoto ustanovení může být uložena pokuta až ve výši 500 tis. korun.
Ing. Šárka Fabiánová
vedoucí odboru stavebního řádu, ÚP
a památkové péče MÚ Kopřivnice
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Obr. 35: Italští legionáři
Všichni plnili své vlastenecké povinnosti více než se požadovalo a mají tak svůj
podíl na vzniku naší republiky v roce 1918. Je nutno též vzpomenout památky dalších 17 našich občanů, kteří v 1. světové válce padli na ruské a italské frontě. Jejich
jména jsou vyryta na pomníku u školy a na pamětní desce nad vchodem čp.158
(bývalý obecní dům).

PRAMENY:
Marušan, František: Odboj na Příborsku. Pozůstalost SOkA Nový Jičín
Údaje z ÚVA v Praze
Foto archiv Jos. Adamce
17
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Historie obce - z archivu Lubomíra Buska - II. ročník
(pokračování z minulého zpravodaje)

Vojenští dobrovolníci ze Závišic
Mgr. Lubomír Busek
Koncem roku 2011 jsme vzpomínali 93. výročí vzniku našeho samostatného státu.
Dne 28. října 1918 byla naše země zbavena 300leté nadvlády Habsburků, za což bojovali během 1. světové války v zahraničí naši legionáři a politikové v čele
s T.G.Masarykem. Nově vzniklá Československá republika zaujímala zprvu území
Koruny české a Slovenska a také Podkarpatskou Rus. Některá území v Čechách i na
Moravě měla převahu německého obyvatelstva, jehož představitelé po 28. říjnu odmítali stát se součástí nového státu. V naší oblasti šlo o území, které Němci nazývali Sudetenland, v okolí Nového Jičína, Oder, Fulneku, Bílovce i Opavy. Tato města měla
německou správu, která odmítala předat moc do českých rukou, takže bylo nutno mocensky zakročit pomocí armády a dobrovolníků. První světová válka skončila
11.listopadu 1918 a již nic nestálo v cestě k zajišťování našeho území v historických
hranicích.

Blahopřání jubilantům
Miroslav Vosol
Vlastimila Jurečková

Josef Macháček
Anna Bachárová
Ladislav Váňa

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Klub důchodců
Klub důchodců Závišice
pořádá pro své členy
ve středu 28. prosince 2011 v 16.00 hod.
na Bowlingu
„PŘEDSILVESTROVSKÝ POKEC“
Předem děkujeme za dárky do tomboly
Klub důchodců přeje všem občanům hodně zdraví, pohody a štěstí v roce 2012!
Zveme mezi nás nové členy. Na každého se moc těšíme!

Ordinace pro dospělé v Závišicích

Obr. 33: Státy po rozpadu monarchie
V listopadu 1918 tak vzniká v Příboře 1. a 2. Příborský dobrovolnický prapor
(asi 232 vojáků), který pomáhal naší nové vznikající armádě při obsazování uvedených
i dalších měst.
Příslušníky těchto praporů byli vojáci, kteří se
vraceli z front a dobrovolně vstupovali do nově
tvořícího se vojenského útvaru v Příboře. Velení
1. praporu se ujal nadporučík Hynek StromayerVojanec a praporu č.2 nadporučík Jan Grosser.
V Příboře bylo zřízeno posádkové velitelství obsazením bývalého rakouského velitelství, což provedl
nadporučík Romuald Ščudlík. Zabavené zásoby
výstroje a výzbroje posloužily k vystrojení a vy- Obr. 34: Útok na západní frontě
zbrojení obou praporů.
(u Verdunu)
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V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat:
20. 12.

Betlémské světlo
Jako každý rok přivezou skauti i letos do Česka vánoční plamínek
Betlémského světla. Světýlko je zažehnuto v Betlémě, odkud se přesouvá do Vídně, a posléze je rakouskými skauty předáno skautským
delegacím z celé Evropy. V České republice putuje nejprve do Brna,
odkud je rozvezou vlaky po republice.
Pokud si přejete mít Betlémské světlo doma, můžete se zapsat
do formuláře v místním kostele, případně zaslat svou adresu
na e-mail: vojkuvkova.petra@seznam.cz. Přineseme Vám ho domů
dopoledne na Štědrý den.
7
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Pozvánky

Základní škola
Vánoce ve škole
Je tady advent a poetika Vánoc tichounce vstupuje do duší dětí. Vstupuje
nenápadně se zpěvem koled, s vyzdobenými okny třídy i s ochutnávkou cukroví,
které napekla Katčina babička.
Vánoční nálada se v dětech naplno rozezněla při komponovaném pořadu
Vánoce ve městě v novojičínském Žerotínském zámku. Lidové zvyky a tradice
a nakonec zdobení vlastní skleněné baňky. Kdybyste se dětí zeptali, která
z vánočních baněk je nejkrásnější, ani byste nemuseli čekat na odpověď – rozzářené
oči by Vám pověděly – no přece, ta moje…
Rodiče doma, ale i školáci se svými učitelkami mají s přípravou Vánoc plné
ruce práce. Je třeba připravit program a potěšit písničkami a verši babičky a dědečky
při jejich předvánočním setkání.
Musíme vyzdobit školu, nastrojit stromeček a připravit výkresy na výstavku.
Nejvíce starostí je však s přípravou vánoční besídky. V hostinci U Kremlů Vás chceme pozvat do pohádky s názvem Kašpárek v pekle. Těšíme se, že všichni přijdete
a po pohádce budete s námi tvořit hezké věci při předvánoční dílně.
Pak už nás čeká jarmark s koledami a Vánoce jsou za dveřmi. Proto je nejvyšší čas napsat či nakreslit dopis Ježíškovi a vhodit jej do vánoční schránky, která je
ve škole již připravena.
Odměnou dětem za pilné učení a jejich předvánoční aktivity bude výlet
do rožnovského skanzenu na program Vánoce na dědině. Do školy přijede divadlo
s poutavým příběhem Dobrodružství veverky Zrzečky a v posledních předvánočních
dnech nás čeká společné posezení u stromečku s cukrovím a dárky.
Doufáme, že se v adventním čase, kdy lidé mají k sobě jaksi blíže, i s Vámi
uvidíme, abychom si mohli ze srdce popřát šťastné a veselé Vánoce…
Mgr. Dana Hýlová
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Školní okénko
Mateřská škola
Začátkem listopadu jsme se ve školce připravovali na uspávání broučků. Vyráběli
jsme si lucerničky a předškoláci si nacvičili společně s prvňáčky pohádku pro mladší
kamarády, která se jmenovala „Posvícenský koláč“.
Možná i někdo z vás viděl jak broučci s rozsvícenou lucerničkou zdatně překonávali
překážky na cestě do úkrytu, ve kterém přezimují. Všichni jsme trošku promrzli, ale
o to bylo příjemnější posezení na místním
Bowlingu při Ferdovém punči s výbornými
moučníky, zákusky a cukrovím, které pro nás
přichystaly šikovné maminky dětí ze školky.
Za to jim patří náš velký dík.
Děkujeme také mladým Závišanům, kteří nám
pomohli s úkoly pro děti a v neposlední řadě
Karlovi Horutovi a jeho světluškám Barči,
Nikolce a Jožkovi za příjemné posezení u domácího krbu na Bowlingu.

Komise životního prostředí ve spolupráci s obcí Závišice pořádá
v sobotu 3. 12. 2011 ve 14.00 hodin
na Bowlingu v Závišicích

1. ročník turnaje pro dospělé ve hře

„Člověče nezlob se“
Sponzor: Bowling - Karel Horuta

MO KDU-ČSL v Závišicích vás srdečně zve
na pohádku v podání štramberského Divadelního souboru POD VĚŽÍ

BYL JEDNOU JEDEN
DRAK
V neděli 4. 12. 2011 v 16 hodin

Tak broučci zase za rok nashledanou a sladké sny….

V dalších dnech se už děti začaly připravovat na Mikuláše, vánoční besídku a jarmark, takže máme stále veselo a na nudu není čas.
A vám milí sousedé, přátelé, Závišané přejeme pohádkové Vánoce. Vždyť v každém
z nás dřímá kousek dítěte a pohádky nechceme jen poslouchat, ale i prožívat. Proto je
jen na každém z nás, jak si tu svoji pohádku napíšeme.
učitelky MŠ
TAK ŠŤASTNÉ A VESELÉ!

14

v sále Pohostinství U Kremlů
Vstupné: 30 Kč

Po pohádce přijde Mikuláš!
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Zastupitelstvo obce po projednání
odkládá
145/2011 žádost o pořízení změny ÚPD - pozemek parc. č. 904/4 na dobu po uplynutí
2 let od vydání Územního plánu Závišic (z 9/2010)
7-0-0
schvaluje:
146/2011 záměr pronajmout pozemky ve vlastnictví obce Závišice (viz přílohy) vhodné
k zemědělské výrobě, pozemky budou pronajaty:
1) osobě podnikající v zemědělství
2) systém nabídkového řízení na pronájem půdy bude zveřejněn dle obecně
závazných předpisů
3) nejvyšší nabídce navržené podnikatelským subjektem či fyzickou osobou
podnikající v zemědělství
7-0-0
147/2011 komisi pro výběr pronajímatele pozemků k zemědělské výrobě, která bude
složena ze všech zastupitelů
7-0-0
148/2011 záměr narovnání majetkoprávních vztahů, týkajících se pozemků pod místními komunikacemi, kdy obec zpracuje veškeré podklady k tomu potřebné
a náklady budou hrazeny z 50 % obcí a z 50 % vlastníky pozemků
7-0-0
149/2011 poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu obce Závišice ve výši 8.000,- Kč
pro Slezskou diakonii - denní stacionář EDEN Nový Jičín a pověřuje
starostu obce sepsáním a podepsáním smlouvy
7-0-0
pověřuje
150/2011 starostu obce zjištěním možností vytápění v obecních budovách kotly
na dřevoplyn
7-0-0
schvaluje:
151/2011 odvodnění komunikace nad „Padolem“ - „ Odvodnění KARMA“, souhlasí
s výsledkem nabídkového řízení, kdy stavbu provede společ. NOSTA, s.r.o.
za cenu 83.328,- Kč a pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy 7-0-0

Pohostinství U Kremlů v Závišicích
ve spolupráci s obcí Závišice
pořádá tradiční ŠTĚPÁNSKOU ZÁBAVU
v neděli 25. 12. 2011 od 19.30 hod.
Hraje skupina S.A.K.O.
Všichni jste srdečně zváni!
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152/2011 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. 542/14 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 předloženém znění (viz příloha)
7-0-0
153/2011 záměr omezení provozu nákladní dopravy nad 12 t v obci Závišice, v tomto
budeme spolupracovat s obcí Rybí, městy Kopřivnice a Nový Jičín a Moravskoslezským krajem
7-0-0
.…………………
…………………..
Ladislav Lípový
Zdeněk Vajda
místostarosta obce
starosta obce
13
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Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Závišice ze dne 8. 11. 2011
(číslo usnesení)

(hlasování pro-proti-zdržel se)

Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
133/2011 program 8. zasedání ZO
7-0-0
volí:
134/2011 návrhovou komisi 8. zasedání ZO ve složení: Pavla Hyklová,
Marta Najzarová
7-0-0
135/2011 ověřovatele zápisu z 8. zasedání ZO: Mgr. Dana Hývnarová,
Hana Kuběnová
6-0-1
bere na vědomí
136/2011 informaci o kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZO a zprávy
starosty obce a zastupitelů o činnosti obce
7-0-0
schvaluje:
137/2011 úpravu rozpočtu obce č. 3 na rok 2011 v předneseném znění (viz příloha)
7-0-0
138/2011 bezplatné převedení pozemků z majetku obce Závišice do majetku Moravskoslezského kraje a uzavření darovací smlouvy, která se týká darování
pozemků parc. č. 543/31, 543/32 a 792/1, které jsou zastavěny komunikací
II/482 a pověřuje starostu obce podepsáním této smlouvy v předloženém
znění (viz příloha)
7-0-0
139/2011 rozšíření základní školy o 5. ročník - úplný 1. stupeň základního vzdělávání
7-0-0
140/2011 vyřazení movitého majetku z evidence majetku Základní školy a Mateřské
školy Závišice, příspěvkové organizace, dle žádosti (viz příloha)
7-0-0
141/2011 provedení kontroly hospodaření Základní školy a Mateřské školy Závišice,
příspěvkové organizace za účetní období rok 2010 a 2011, kontrolu provede
auditorská společnost DIRECT ECONOMY a.s. za cenu 12.000,- Kč
a pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy
7-0-0
142/2011 uzavření dohody o změně hranic obcí mezi obcí Závišice a městem Příbor
a pověřuje starostu obce podpisem této dohody v předneseném znění
(viz příloha)
7-0-0
pověřuje
143/2011 starostu obce prověřením výše ročních plateb neinvestičních nákladů na jednoho žáka navštěvujícího ZŠ v Šenově u Nového Jičína
7-0-0
souhlasí
144/2011 s provedením stavby hrázděného vysílače Vodafone Czech Republic a. s.
pod Libhošťskou hůrkou
7-0-0
12
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