Usnesení zastupitelstva obce Závada č. 8/2011 ze dne 26. září 2011
1. Usnesení 7/2011 bez výhrad a podání námitek.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
2. Program jednání 8/2011.
Schváleno 9 hlasy.
3. Věcné břemeno pro ČEZ Distribuce a.s.,(Albreko s.r.o.) na parcele 569/3 rekonstrukce
nadzemního vedení pozemek 569/3.
Schváleno 9 hlasy.
4. Věcné břemeno pro ČEZ Distribuce a.s. (ENPRO Energo) na parcele 569/3 zemní
kabel pro rodinné domky.
Schváleno 9 hlasy.
5. Rekonstrukce obecního úřadu – stanovit další postup pro dokončení
rekonstrukce obecního úřadu.
Neschváleno - 4 hlasy pro, 4 proti, 1 hlas se zdržel
6. Vyvěšení nabídky na využití prostor po hospůdce na OÚ:
a) výměna oken – schváleno 8 hlasy, 1 hlas se zdržel
b) vyvěšení záměru o nájmu prostor - schváleno 5 hlasy,
3 hlasy proti, 1 hlas se zdržel.

7. Žádost na odkup věcí zařízení hospůdky od slečny Wilpertové mříž, 2 ohřívače vody a 2 zásobníky na papírové ručníky za celkovou částku
5.000,-Kč.
Schváleno 5 hlasy, 2 hlasy proti a 2 hlasy se zdrželi hlasování.

8. Smlouva o budoucí smlouvě p. Vitásek Norbert uložení kabelu do země u
transformátoru – napojení parcely 107/9 .
Schváleno 9 hlasy.
9.

Prodej malotraktoru Vari a vlečky- uloženo kontrolnímu výboru vybrat zájemce.
Schváleno 9 hlasy.

10. Nabídka ASPI, sbírka zákonů za cenu 4.800,- Kč.
Neschváleno 9 hlasy.

11. Usnesení finančního výboru.
Schváleno 9 hlasy.
12. Usnesení kontrolního výbor.
Neschváleno 4 hlasy pro, 4 proti, 1 hlas se zdržel.

13. Postup prací na akci „Posílení místního vodovodu – Závada“.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

14. Výzva do III.2.1.2 z Programu rozvoje venkova - bod se odkládá na pracovní jednání
s ing. Kasparovou 3.10.2011
Schváleno 9 hlasy.
15. Tašky na separaci odpadu od firmy OZO Ostrava pro naše občany.
Neschváleno – 4 hlasy pro, 4 hlasy proti, 1 hlas se zdržel.
16. Informaci o budoucí možnosti využití obvodního lékaře v Bohuslavicích..
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
17. Vzhled tabule, cyklomapy a brožurky na prezentaci obce. (foto kaple, hřiště, hrádku ,
hřbitova, památníku padlých a k tomu letecký snímek se znakem obce a nový text.
Zpracuje ing. Lorková
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

Zapsala dne 20.10.2011 Jana Bartoková

………………………………….
Starosta obce - Stacha Jan

…………………………………..
Místostarosta obce - Jana Bartoková

