
Usnesení

z 10. zasedáníZastupitelstva obce Pustějov, konaného dne 13. prosince 2012 v 18.00 hodin v sále
Obecního úřadu v Pustějově

Zastupitelstva obce po projednání:

I. Schvaluje

1.10 Rozpočtovéopatření Č. 4/2012 (viz. př. č.l)

2.10 Rozpočet na rok 2013 jako přebytkový - příjmy 12.134,- tis. Kč, výdaje 11.494,- tis. Kč, ,
financování - splátky úvěrů u Českéspořitelny a.s.ve výši 640 tis. Kč ( viz. př. č.2.)

3.10 Jednacířád

4.10 Smlouvu o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni Č. 22-MP00835/12 mezi - r

Radim, bytem " Nový Jičín- , Obcí Pustějov, se sídlem Pustějov č.p.
54, 742 43 a Ředitelstvím silnic a dálnic ČRse sídlem
14000 - přeložka vodovodu Pustějov v km 127,100 dálnice.

5.10 Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni Č. 22-MP00833/12 mezi
Přemysl, bytem Pustějov - 742 43, Obcí Pustějov se sídlem Pustějov č.p. 54, 742 43 a
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem -
přeložka vodovodu Pustějov v km 127,100 dálnice.

6.10 Smlouvu o zřízení věcného břemene Č. 22-MP00752/12 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,
Praha a Obcí Pustějov, č.p. 54, 742 43 - přeložka vodovodu Pustějov
v km 127,100 dálnice.

7.10 Výpůjčku obecních pozemků parc.č. 1008/13 o výměře 760 rnz a parc.č. 545 o výměře 184
rnz v k.ú. Pustějov Fotbalovému klubu Pustějov bezplatně na dobu 20 let.

8.10 Výpůjčku obecních pozemků parc.č. KN 2167 o výměře 3112 mz a parc.č. ZE 1425 o
výměře 7270 rnz v k.ú. Pustějov MO ČRSPustějov bezplatně na dobu 20 let.

9.10 Záměr směny části obecního pozemku parc.č. 478/2 v k.ú.Pustějov,rozděleného dle
geometrického plánu Č. 537-24/2012 zpracovaného Justinem
ověřeného dne 11.11.2012 ing. Václavem

10.10 První cenu do tomboly na obecní ples ve výši 6.000,- Kč.

11.10 Příspěvek do tomboly na ples příspěvkové organizace Obce Pustějov a ostatních
spolků vobci ve výši 1.000,- Kč v jednotlivém případě.

12.10 Poskytnutí peněžitého daru p. Pavlu
Pustějov č.p. ing. Lukáši
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ve výši 4.000,- Kč v jednotlivém případě, p.
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13.10 Příspěvek MO ČČKv Pustějov ve výši - 10.000,-Kč u příležitosti 60 výročí činnosti.

14.10 Tělocvičné jednotě Sokol Pustějov dorovnání dotace (energetické náklady na provoz

sokolovny v Yz r 2012) ve výši 43 315,26 Kč.

15.10 Finanční příspěvek na provoz ve výši 10.000,-Kč Záchranné stanici a centru ekologické
výchovy v Bartošovicích č.p. J4101.

16.10 Rozdělení finančních prostředků na sport v r. 2013 a v následujících letech -

Tělocvičná jednota SOKOL Pustějov, Tělovýchovná jednota SOKOL Pustějov, FK
Pustějov ve výši 30.000,- Kč v jednotlivém případě, s plněním v každém pololetí ve

výši Yz finančního příspěvku.

17.10 Finanční příspěvek na činnost - Tělocvičné jednotě SOKOL Pustějov ve výši 2.000,-Kč,

Tělovýchovné jednotě SOKOL Pustějov ve výši 6.000,- Kč.

II. Bere na vědomí:

1.10 Zprávu starosty o činnosti od 9. zasedání ZO Pustějov.

2.10 Zprávu kontrolního výboru o kontrole usnesení.

3.10 Informaci o výsledku předběžné kontroly hospodaření obce Pustějov ze strany KÚ

MSK

4.10 Výroční zprávu o činnosti ZŠ Pustějov za školní rok 2011/2012 ze dne 9.10.2012, která

byla projednána a schválena školskou radou dne 10.10.2012.

5.10 Zápis z jednání kontrolního výboru dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří

konaného dne 22.června 2012.

6.10 Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u obce Pustějov
Ministerstvem vnitra, odborem dozoru a veřejné správy dne 12.září 2012.

7.10 Přijatá nápravná opatření po kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u
obce Pustějov Ministerstvem vnitra - odborem dozoru a kontroly veřejné správy.
aj Na 9.zasedání ZO Pustějov dne 20.září 2012 bylo revokováno usnesení z 7. zasedání
ZO Pustějov konaného dne 29. března 2012 odst.1. Schvaluje, bod 6.7.



b) Na 9. zasedání ZO Pustějov dne 20.září 2012 v odst. I. Schvaluje, bod 11.9, schválen

záměr výpůjčky obecních pozemků p.č. KN 2167 o výměře 3112 m2 a p.č.ZE 1425 o
výměře 7270 m2 v k.ú.Pustějov. Záměr byl zveřejněn na úřední i el. desce obce
Pustějov dne 21.9.2012.

c) Obec Pustějov zveřejnila povinné informace stanovené v §5 odst. llnfZ kromě

úřední a el. desky obce Pustějov na volně přístupné nástěnce v prostorách obecního
úřadu v Pustějově dne 19.září 2012 a průběžně se stará o jejich aktualizaci.

8.10 Informaci o postupu přípravy realizace akce - "Kanalizace a ČOV v obci Pustějov".

9.10 Informaci o nevyhovujícím stavu Obecního domu č.p. 218 a nutnosti řešení stavu

objektu.

10.10 Zápis z jednání kontrolního výboru dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří
konaného dne 11.12.2012.

11.10 Informaci o činnosti knihovny v r. 2012.

III.Vydává
1.10 Obecně závaznou vyhlášku Obce Pustějov č. 1/2012 o místním poplatku za provoz

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu.

2.10 Obecně závaznou vyhlášku Obce Pustějov č. 2/2012, kterou se ruší OZV obce Pustějov

č.l/93.

3.10 Obecně závaznou vyhlášku Obce Pustějov č. 3/2012, kterou se ruší OZV obce
Pustějov č. 3/95.

4.10 Obecně závaznou vyhlášku Obce Pustějov č. 4/2012, o místních poplatcích.



IV. Ukládá

1.10 Uvádět v zápisu ze zasedání za datum jeho pořízení a datum podpisu jednotlivých
osob. Dotazovat se určených ověřovatelů zápisu při zahájení zasedání za, zda budou
v následujících dnech k dispozici k podpisu zápisu ze zasedání za. v případě

nepodepsání zápisu všemi zákonem předepsanými osobami do 10 dnů po skončení

zasedání za uvést na poslední stranu zápisu tuto skutečnost, s tím, že např.
z objektivních důvodů nebylo možné opatřit zápis ze zasedání za ve stanovené lhůtě
10 dnů podpisem některého z ověřovatelů. Zápis pak musí být doplněn v době, kdy to
bude možné.

Zodp.: starosta

Termín: průběžně

2.10 Zřídit na internetových stránkách obce zvláštní rubriku pro zveřejňování informací
poskytnutých na základě žádostí podle § 5 odst.3 InfZ.

Zodp.: starosta

Termín: 31.1.2013

3.10 Před rozhodnutím o dispozici s nemovitým majetkem důsledně postupovat v souladu
se zákonem, tj. záměr obce disponovat svým nemovitým majetkem (tj. prodat, směnit
nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku)

zveřejnit vždy po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce
vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a
předložit své nabídky.

Zodp.: starosta

Termín: průběžně
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Ing. Tomáš Maíwaelder
starosta

Ing. Vílíam Malek
m ístosta rosta
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