
Usnesení

z 17. zasedání Zastupitelstva obce Pustějov, konaného dne 5. března 2014

v 18.00 hodin v sále Obecního úřadu v Pustějově.

Zastupitelstvo obce po projednání:

I.
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3.17.
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II.
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Schvaluje:

Rozpočtové opatření č. 1/2014, viz příloha Č. 1.
Hodnocení inventarizace dle předložené zprávy.
Vyřazení majetku dle přílohy Č. 2.
Zadání zpracování projektové dokumentace a vydání stavebního povolení na
domovní přípojky splaškové kanalizace ke všem stávajícím nemovitostem.
Zadání výběrového řízení na realizátora akce: "Zateplení ZŠ Pustějov".
Investiční záměr vybudování veřejného internetu vobci Pustějov a zadání
výběrového řízení na realizátora akce.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací Č. NJ/32/i/2014/Ja mezi
Moravskoslezským krajem a Obcí Pustějov.
Odměny neuvolněným zastupitelům obce v souladu s nařízením Č. 37/2003
Sb. v platném znění od 1.4.2014 dle přílohy Č. 3.
Dar ve výši 200.000,- Kč Římskokatolické farnosti Pustějov na opravu
hřbitovní kaple.
Finanční příspěvek na činnost Českému svazu včelařů, O.S. za Studénka ve
výši 2.500,- Kč pro členy s trvalým pobytem v obci Pustějov.
Finanční příspěvek Tělovýchovné jednotě Sokol Pustějov ve výši 15.000,- Kč
na uspořádání celostátního zimního halového poháru starších žákyň v národní
házené.

Bere na vědomí:

Zprávu starosty o činnosti OÚ od 16. zasedáníZOo
Zprávu kontrolního výboru o kontrole usnesení.
O postupu administrace a zahájení realizace akce : .Kanalizace a ČOV v obci
Pustéjov".
Informaci o výběru nového zaměstnance Knihovny v Pustějově jako zástup za
mateřskou dovolenou.
Informace o postupu akce administrace akcí : 115níženíprašnosti v Pustějově -
pořízení čisticího vozu" a IIObnova parku pod kostelem",
Informaci o termínu výběru poplatků za komunální odpad ve dnech 24.- 25. března
2014.



7.17. Jarní svoz velkoobjemového odpadu proběhne ve dnech 4.4. -7.4.2014, kontejner na

nebezpečný odpad bude přistaven dne 14.4. 2014.

8.17. Zápis z jednání kontrolního výboru Dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří

konaného dne 11.prosince 2013.

9.17. Informaci o veřejně prospěšných pracích v roce 2014.

III. Projednáno bez přijatého usnesení

1.17. Uvolnění druhého člena zastupitelstva obce ve funkci místostarosty pro volební

období 2010 - 2014.

Bez přijatého usnesení

IV. Deleguje:

1.17. Zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst.2 písmo f) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář

společnosti ASOMPO, a.s. se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ742 72,
IČO, 25872826, deleguje jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře

pana ing. Tomáše

Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech
práv akcionáře jménem akcionáře na valné hromadě konané dne 23.5.2014, a
to k výkonu všech práv akcionáře na této řádné valné hromadě, nebo
náhradní valné hromadě společnosti ASOMPO, a.s. konané za tuto řádnou
valnou hromadu. Tato delegace zaniká dne 30.9.2014' nebo odvoláním
zastupitelstvem obce před uplynutím termínu uvedeným v této větě.
Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné
osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně panu
ing. Viliamu
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Ing. Tomáš Maiwaelder

starosta
Ing. Viliam Malek
místostarosta


