Usnesení zastupitelstva obce Závada č. 11/2012 ze dne 13. února 2012
1. Pořad jednání zastupitelstva. Schválen pro - 7
2. Minule usnesení č. 10/2011 - Bere na vědomí. Pro- 7
3. Rozpočet obce na rok 2012- schodkový se zapojením přebytku z loňského roku.
Schvaluje pro- 5, proti Ing. Válková , p. Pěcháček
4. Inventury za rok 2011 - schvalujeme inventury majetku obce k 31.12.2011.
Schváleno pro - 7
5. Výroční zpráva o podávání informací – příloha.
6. Tříkrálová sbírka – poděkování občanům.

Schváleno - pro 7

Zastupitelstvo bere na vědomí

7. Vnitřní finanční kontrola za rok 2012- provede paní Jana Bartoková. Schválené pro 7
8. MAS - žádost o dotaci na hřiště zpracuje a přepracuje ing. Kasparová

Schváleno pro 7

9. Výběrové řízení na dodavatelé rekonstrukce obecního úřadu – zadat Ing. Kasparové
Schvaluje pro 5, zdržel se hlasování Ing. Válková, p Pěcháček
10. Informace o podání žádosti na dotaci na rekonstrukci obecního úřadu v Závadě na
Krajský úřad Moravskoslezského kraje – rozvoj a obnova venkova.
Zastupitelstvo bere na vědomí
11. Úvěr na rekonstrukci OÚ- pověřuje starostu obce po provedeném výběrovém řízení na
dodavatele stavby jednat s Českou spořitelnou Opava o poskytnutí a celkové výši úvěru.
Předpoklad 3-4 mil. Kč. Konečnou výši propočte a stanoví finanční výbor.
Schvaluje pro 5, proti Ing. Válková, p. Pěcháček
12. Vyhledání nového zdroje pitné vody. Nabídka z Vodní zdroje Holešov RnDr.
Pospíšilíková. Schváleno - pro 7
13. Termíny konání zasedání zastupitelstva 13.2.2012, 14.5.2012, 24.9.2012, 3.12.2012.
Zastupitelstvo bere vědomí
14. Výtěžek z obecního plesu 11.553,- Kč mínus úhradu za OSU - do příjmu rozpočtu obce.
Schváleno pro - 7
15. Kalkulace nákladů na relace v místním rozhlase a na kopírování. Schváleno pro 7
16. OKD- podat žádost o grant na osázení plochy pozemku před hřbitovem se zapojením
rodičů a děti do této akce. Schváleno pro 7

Jan Stacha, starosta obce

Jana Bartoková, místostarosta obce

