USNESENÍ
č. 19. ze schůze zastupitelstva obce Stěbořice konané dne 10.3.2009

USN.Č.19/102 – 19/106

Zastupitelstvo obce
19/102
schválilo:
1. Uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě , Zástavní smlouvy pro Raiffeisen stavební spořitelna
a.s.,Praha 3, Koněvova 2747/99, IČ 49241257 na částku 1.000.000,-Kč a následně Kupní smlouvy pro
nabyvatele Jakuba Halašku ,r.č.: 870305/5900, trvale bytem Antonína Sovy 1482/35, Opava –
Kateřinky, 747 05 pro tyto nemovitosti : čp.5 na parc.č. st.143,parc.č. st.143, a parc.č. 144/1 dle GP č.
256-61/2008 ze dne 25.7.2008, vše v k.ú. Stěbořice.

Zastupitelstvo obce
19/103
schválilo:
1.Prodej pozemku parc.č.82/2 o výměře 95 m2 v k.ú.Nový Dvůr, dle GP 135-113/2008 ze dne
21.1.2009, který zhotovil Mojmír Staňo, Mírová 172, Raduň pro Karla Kosteru a Karin Kosterovou,
Nový Dvůr 16 za cenu podle znaleckého posudku.

Zastupitelstvo obce
19/104
schválilo:
1. Koupi pozemku parc.č. PK 101 a parc.č. PK 7 v k.ú. Stěbořice od Oldřicha Bergera,
Stěbořice č. 11 za cenu dle znaleckého posudku.

r.č. 431118/460,

Zastupitelstvo obce
19/105
schválilo:
1. Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2008 se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
Obce Stěbořice Krajským úřadem Moravskoslezského kraje bez výhrad a schvaluje celoroční
hospodaření Obce Stěbořice za rok 2008.
2. Konečnou úpravu rozpočtu roku 2008.
3. Rozpočet obce na rok 2009.
4. Výsledek inventarizace majetku obce Stěbořice k 31.12.2008.
5. Pořízení nového Územního plánu obce Stěbořice a zastupitele obce pro spolupráci
s pořizovatelem- ing. Víta Kosteru, starostu obce a garanci financování pořízení ÚP.
6. Hospodářský výsledek ZŠ Stěbořice za rok 2008 a převod zůstatku ve výši 114.691,09 Kč do
rezervního fondu.
7. Hospodářský výsledek MŠ Stěbořice spolu se ŠJ za rok 2008 a převod zůstatku 2.547,94 Kč do
rezervního fondu.
8. Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace z IOP pro období 2007-2013 na „Typový projekt –
Czech POINT - Kontaktní místo (Upgrade)“ s tím, že maximální uznatelné výdaje projektu budou
činit 68.540,-Kč a obec se současně zavazuje ke spolufinancování ve výši 15% uznatelných
výdajů.

9. Smlouvu o zřízení věcného břemene pro Telefonica o2 pro stavbu tělocvičny u ZŠ Stěbořice na
parc.č. st. 577 a 580 v k.ú. Stěbořice
10. Pověření pracovníků OÚ k provádění kontrol v příspěvkových organizacích obce – ZŠ a MŠ.
11. Závěrečný účet Svazku obcí pro provoz skupinového vodovodu za rok 2008.
12. Rozpočet Svazku obcí pro provoz skupinového vodovodu na rok 2009.
13. Pověření starosty podpisem smluv č. 19/102, 19/103, 19/104,19/105/9.

Zastupitelstvo obce
19/106
bere na vědomí:
1. Plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva a rady obce.

………………………………………
ing. Vít Kostera
Starosta obce

……………………………………..
ing. Tomáš Kramný
Místostarosta obce

