
Usnesení

z 20. zasedání Zastupitelstva obce Pustějov, konaného dne 18. září 2014

v 19.00 hodin v sále Obecního úřadu v Pustějově.

Zastupitelstvo obce po projednání:

I. Schvaluje

1.20. Rozpočtové opatření č. 4/2014 - viz příloha Č. 1

2.20. Dohodu o změně hranic obcí mezi obcí Pustějov a obcí Kujavy - viz.

příloha Č. 2

3.20. Stanovy akciové společnosti ASOMPO a.s. se sídlem Životice
r: ve smyslu § 84 odst. 2 písmo c)

zákona 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů - viz.

příloha č. 3.

4.2q. Text zápisu do kroniky obce Pustějov za rok 2013 zpracovaný Mgr.

Vilmou viz. příloha č. 4

5.20. Smlouvu o zřízení služebnosti č. IV-12-8007649, Pustějov, Durec - viz
příloha č. 5

6.20. Poskytnutí peněžitého daru p. Lubomírovi
p. Pavlovi Pustějov č.p.

Pustějov č.p. RNDr. Zdeňkovi
4.000,- Kč v jednotlivém případě, p. Karlovi

ve výši 6.000,- Kč.

Pustějov č.p.

I Ing. Lukáši

ustějov č.p. I ve vvs:
Pustějov č.p.

7.20. Finanční příspěvek na zakoupení pohárů pro soutěže SDH Pustějov ve

výši 4.000,- Kč.

8.20. Finanční příspěvek FK Pustějov na obnovu a rozvoj areálu a nákup
sportovního vybavení ve výši 30.000,- Kč.

9.20. Finanční příspěvek Tělovýchovné jednotě Sokol Pustějov na činnost a
nákup sportovního vybavení ve výši 15.000,- Kč.

10.20. Smlouvu o uzavření Budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č.

NJ/205/d/2014/KO - viz. příloha č. 6

11.20. Rozpočtový výhled obce Pustějov pro rok 2015-2025, viz. příloha č. 7



12.20 Finanční příspěvek Tělocvičné jednotě Sokol Pustějov na provoz a
činnost ve výši 15.000,- Kč

II. Bere na vědomí

1.20. Zprávu starosty o činnosti obecního úřadu od 19. zasedání

stupitelstva obce Pustějov

2.20. Zprávu kontrolního výboru o kontrole usnesení

3.20. Zprávu o postupu prací na akci: "Kanalizace a ČOV v obci Pustějov"

4.20. Informace o postupu administrace investiční akce "Realizace a
energetických úspor na budově ZŠPustějov

5.20. Informaci o realizaci cyklostezky Odra-Morava-Dunaj

6~20. Informaci o průběhu a výsledku průběžné kontroly hospodaření obce
Pustějov ze strany KÚ MSK

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

společnosti ASOMPO, a.s. , se sídlem
deleguje jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře Ing.

Tomáše
Deleguje zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech

práv akcionáře jménem akcionáře na valné hromadě konané dne 8.10.2014, 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.
Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě,
aby místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně Ing. Viliamu



IV. Ukládá

1.20 Zadat zpracování posudku reálného stavu některých úseků stávající

jednotné kanalizace a návrhu opatření potřebných k nápravě.

Zodp.: starosta
Termín: 30.12.2014

r..u.u.f.~. ~_-~~..Z ..J7.=~.: .
Ing. Tomáš Maiwaelder

starosta
Ing. Viliam Malek
místostarosta
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