Usnesení zastupitelstva obce Závada číslo 2/2010 ze dne 29. 11. 2010
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Pořad jednání zastupitelstva obce Závada č. 2 /2010.
Schváleno 9 hlasy.
2. Uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s městem Hlučín o výkonu přenesené
působnosti v oblasti projednávání přestupků uvedených v § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších přepisů nebo podle jiných zvláštních zákonů, vyjma
přestupků, jejichž projednávání je na základě zákona svěřeno orgánům jen některých obcí, dle
předloženého návrhu.
Schváleno 9 hlasy.
3. Provedení inventur obecního majetku - inventární komise termín do 31. 12.2010.
Inventarizační komise pro inventarizaci majetku ve složení:
Ústřední inventarizační komise:
Předseda: Ing. Valková, členové p. Bartoková, Ing. Lorková
Další inventarizační komise:
Materiál a zásoby:
Zodpovědný vedoucí: Ing. Valková
Členové: p. Pěcháček Lukáš, p. Kretková Anna
Peněžní prostředky v hotovosti:
Zodpovědný vedoucí: Ing. Valková
Členové: p. Pěcháček Lukáš, p. Kretková Anna
JSDH Závada:
Zodpovědný vedoucí: Ing. Valková
Členové: Ing. Stoček Roman, p. Stacha Jan
MŠ Závada:
Zodpovědný vedoucí: Ing. Valková
Členové: Ing. Lorková, ing. Lasák
Obecní úřad:
Zodpovědný vedoucí: Ing.Valková
Členové: p. Pěcháček, p. Blokschová
Dokladová inventarizace – stav pohledávek: p. Drastiková Marie – účetní.
Dokladová inventarizace – stav majetku a závazků: p. Drastíková Marie – účetní.
Schváleno 9 hlasy.
4. Usnesení finančního a kontrolního výboru za období 1-11/2010.
Schváleno 9 hlasy.
5. Rozpočtové opatření č. 5 ( samostatná příloha fin. výboru) .
Schváleno 9 hlasy.
6. Vypsat výběrové řízení na správce internetových stránek obce Závada.
Schváleno 7 hlasy. Zdrželi se 2.
7. Příprava rozpočtu na rok 2011- zodpovědný finanční výbor + členové OZ
T. - do 20. 12. 2010.
Schváleno 9 hlasy.

8. Práce výborů a komise dle zákona o obcích :
Finanční výbor – provádí kontrolu hospodaření s majetkem obce, připravuje rozpočet obce a
plní další úkoly, jimž jej pověřilo zastupitelstvo obce. O provedených kontrolách pořídí zápis,
který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny, popřípadě návrh opatření
směřující k odstranění nedostatku. Zápis podepisuji členové výborů , zaměstnanec, občan,
nebo podnikající fyzická nebo právnická osoba jejichž činnosti se kontrola týkala. Zápisy
předkládá ke schválení zastupitelstvu obce.
Kontrolní výbor- kontroluje plnění usnesení zastupitelstva, kontroluje dodržování právních
předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti, kontroluje
dodržování obecně závazných vyhlášek a plní další úkoly, jimž jej zastupitelstvo pověřilo. O
provedených kontrolách pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky
byly zjištěny, navrhuje opatření směřující k odstranění nedostatku. Zápis podepisuji členové
výborů , zaměstnanec, občan, nebo podnikající fyzická nebo právnická osoba jejichž činnosti
se kontrola týkala. Zápisy předkládá ke schválení zastupitelstvu obce.
Schváleno 9 hlasy.
9. Obecní bál – termín 8. 1. 2011. Poskytnutí 10.000,- Kč z rozpočtu obce na ceny do
tomboly a výzdobu.
Schváleno 9 hlasy.
10. Příspěvek na Mikulášskou nadílku ve výši 50,-Kč/dítě zajišťuje TJ Sokol Závada.
Příspěvek na návštěvu občanů starších 80 let a nemocných občanů ve výši 150,-Kč/osoba.
Příspěvek na pečení perníčků ve výši 1.000,- Kč.
Vánoční jarmark v sále 12. 12. 2010.
Schváleno 9 hlasy.
11. Odměna veliteli, starostovi hasičů a dalším čtyřem členům JSDH Závada ve výši
2.000,-Kč. Viz zápis ze zasedání.
Schváleno 7 hlasy. Zdrželi se 2.
12. Jednací a volební řád zastupitelstva obce na stávající volební období.
Schváleno 9 hlasy.
13. Zpracování rozpočtového výhledu na období 2012-2014. Zadání zpracování finančnímu
výboru a zastupitelstvu obce.
Schváleno 9 hlasy.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

1. Ukončení pracovního poměru pracovníků na VPP. Postup v roce 2011.
2. Usnesení zastupitelstva obce Závada č. 1/2010 bez výhrad a podání námitek.
3. Informaci starosty o ukončení oprav v místní kapli.

4. Informaci starosty o zřízení autobusového spoje a revize stávajících spojů (např. ZŠ
Bohuslavice) .
5. Informace starosty o pokácení vrby u Kamenky.
6. Jednání s OZO OSTRAVA o kontejnerech na velkoobjemový a nebezpečný odpad pro rok
2011 se sobotním termínem svozu.
7. Odstranění květináčů na točně k Píšti.
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Do příštího zasedání ukládá zastupitelům zpracovat návrhy na možná řešení opravy nebo výměny
poutače na hrádek.

2. Řešení osvětlení prostoru za MŠ Závada starostovi obce.
3. Vydávání obecního zpravodaje jednou za dva měsíce. Zároveň ukládá zpracování
Ing. Valkové a Ing. Lorkové. Viz. zápis z jednání zastupitelstva obce.

………………………………
Jan Stacha,starosta obce

Zapsala dne 6.12.2010 Jana Bartoková.

…………..……………………..
Jana Bartoková, místostarostka obce

