
Usnesení 

z  5. zasedání Zastupitelstva obce Pustějov, konaného dne 8. prosince 2011 

v 18.00 hodin v sále Obecního úřadu v Pustějově. 

_____________________________________________________________________________ 

Zastupitelstvo obce po projednání : 

I. Schvaluje : 

 

1.5.   Rozpočtové opatření č. 4/2011, viz příloha č.1 
2.5.  Rozpočet na rok 2012 jako vyrovnaný – příjmy 9.744 tis. Kč, výdaje 9.026,8 tis. Kč, 

financování – splátky úvěrů u ČS a.s. 717,2 tis. Kč, viz příloha č. 2  
3.5.  Obecně závaznou vyhlášku Obce Pustějov č. 3/2011 o místním poplatku za provoz 

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

4.5.  První cenu do tomboly na obecní ples ve výši 6.000,- Kč. 
5.5.  Příspěvek do tomboly na ples příspěvkové organizace obce Pustějov a ostatních 

spolků v obci ve výši 600,- Kč v jednotlivém případě. 
6.5. Příspěvek ČSV, o.s., základní organizaci Studénka ve výši 2.500,- Kč pro členy 

s trvalým pobytem v obci Pustějov. 
7.5.  Nákup malotraktoru Belarus 320.4 vč. zimního příslušenství od firmy BEL – CZECH 

TRADE. 
8.5. Poskytnutí peněžitého daru p. Pavlu Pischovi ve výši 2.000,- Kč, RNDr. Zdeňku 

Bartoškovi, Ing. Lukáši Pravdovi, p. Lubomíru Dreslerovi  ve výši 4.000,-, v jednotlivém 
případě, p. Karlu Bednaříkovi ve výši 6.000,- Kč, p. Jaromíru Šnajdrovi a Přemyslu 
Pošvicovi ve výši 3.000,- Kč v jednotlivém případě. 

9.5.  Zápis do kroniky za rok 2010 zpracovaného Mgr. Vilmou Klevarovou. 
10.5. Přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2011 

na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů v celkové výši 
1.700,- Kč. 

11.5.  Výpůjčku obecních pozemků parc.č. 1008/12 o výměře 2.458 m2 a parc.č. 1008/15 o 
výměře  10.489 m2 v k.ú. Pustějov FK Pustějov  bezplatně  na dobu 20 let. 

 
 

II. Bere na vědomí :  
 
1.5.  Zprávu starosty o činnosti od 4. zasedání ZO 
2.5.  Zprávu kontrolního výboru o kontrole usnesení 
3.5.  Plán veřejných zasedání ZO Pustějov na rok 2012 
4.5  Informaci o výsledku předběžné kontroly hospodaření obce Pustějov se strany KÚ 

MSK. 
5.5. Výroční zprávu o činnosti ZŠ Pustějov za školní rok 2010/2011 ze dne 12.10.2011. 
6.5. Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří, zápis z jednání kontrolního 

výboru Regionu Poodří ze dne 24.6.2011 a zprávu o přezkoumání hospodaření svazku 
za rok 2010. 

7.5. Informaci o instalaci 2 ks měřičů rychlosti a 1 ks zpomalovacího semaforu ze směru 
od Kujav. 

8.5. Informaci o výsledku kontroly finančního úřadu na čerpání dotací na  mzdy   na VPP 



9.5. Informaci o akceptaci žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu 
Životního prostředí na akci „Obnova zeleně na prostranství před kostelem v obci 
Pustějov.“ 

 
  
 

III. Jmenuje : 
 
1.5.  Ing. Milana Šimečka, bytem Pustějov č.p. 131 a Ing. Viliama Malka, bytem Pustějov 

č.p. 114  členy školské rady Základní školy a mateřské školy Pustějov, příspěvkové 
organizace od 1.1.2012 na dobu 3 let. 

 
 
 

IV. Ukládá : 
 
 
1.5. Svolání schůzky se sportovními kluby v obci,  ohledně projednání způsobu financování 

sokolovny a sportovních klubů v Pustějově z rozpočtu obce Pustějov.  

     Zodpovědný :  předseda výboru sportu a spolkového života 
     Termín  :  24.3.2011 
 

 

 

 

Ing. Tomáš Maiwaelder       Ing. Viliam Malek 
          starosta obce          místostarosta 
    v.r.                    v.r. 

 

 

 

 

 

 

 


