
Usnesení

z 18. zasedání Zastupitelstva obce Pustějov, konaného dne 29. dubna 2014 v 18.00 hodin
v sále Obecního úřadu v Pustějově.

Zastupitelstvo obce po projednání:

I. Schvaluje
1.18. Rozpočtové opatření Č. 2/2014, viz. příloha Č. 1

2.18. Smlouvu Č. 10049591 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR

v rámci Operačního programu Životního prostředí uzavřenou mezi Státním fondem

životního prostředí ČRa Obcí Pustějov a tím přijetí dotace.

3.18. Zástavní smlouvu Č. 10049591-Z uzavřenou mezi Státním fondem Životního prostředí

ČRa Obcí Pustějov a tím přijetí půjčky.

4.18. Přijetí investiční dotace z rozpočtu MSK na kofinancování projektu: "Kanalizace a

ČOV v obci Pustějov" a uzavření smlouvy mezi KÚ MSK a Obcí Pustějov.

5.18. Smlouvu Č. 05201420002728 o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů

(Evidenční číslo: 30/0412) mezi EKO-KOM, a.s. a Obcí Pustějov.

6.18. Dodatek Č. 1 ke smlouvě Č. 05201420002728 o zajištění zpětného odběru a využití

odpadů z obalů mezi EKO-KOM, a.s. a Obcí Pustějov.

7.18. Příspěvek ve výši 1966,- Kč Společnosti přátel

v roce 2014.

na vydávání časopisu Poodří

8.18. Příspěvek ve výši 5.000,- Kč Místní organizaci

na činnost.

9.18. Revokaci usnesení u ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pustějov konaného

dne 11.11.2010 - bod 7) Určuje.

II. Bere na vědomí

1.18. Zprávu starosty o činnosti obecního úřadu od 17. zasedání Zastupitelstva obce

Pustějov.

2.18. Informaci o postupu administrace akce: "Kanalizace a ČOV v obci Pustějov".

3.18. Informaci o podání žádosti a podpisu smlouvy s ÚP v Novém Jičíně na pracovníky VPP

v roce 2014.

4.18. Zprávu o výsledku výběrového řízení na pracovnici místní knihovny jako zástup za

mateřskou dovolenou.



5.18. Informaci o způsobu vyřízení petice podané na Obecním úřadě v Pustějově.

6.18. Informaci o kontrole hospodaření ze strany Krajského úřadu Moravskoslezského

kraje.

III. Určuje

1.18. Podle § 84 odst. 2 písm.k) a m) 2 uvolněné členy Zastupitelstva obce Pustějov ve

funkci starosty a místostarosty pro volební období 2010 - 2014 s účinností od
1.5.2014.

Ing. Tomáš Maiwaelder Ing. Viliam Malek

starosta m ístosta rosta


