USNESENÍ
ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 6. 11. 2008
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích.

1/ZO08/07

ZO schvaluje doplněný program 7. zasedání zastupitelstva, konaného
dne 6.11.2008

2/ZO08/07

ZO schvaluje ověřovatele zápisu p. ing. Vojtěcha Pekaře
a p. Stanislava Maráška

3/ZO08/07

ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Josef Gajdůšek
a p. Jarmila MIkulčíková

4/ZO08/07

ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne 18.9.2008

5/ZO08/07

ZO schvaluje úpravu rozpočtu č. 4 na rok 2008

6/ZO08/07

ZO schvaluje jednorázový příspěvek ve výši 7,-- Kč/obyvatele (celkem 700
obyvatel) v roce 2008 na aktualizaci strategických dokumentů Místní akční
skupiny Dolní Poolšaví pro podání žádosti o dotaci v dalším kole

7/ZO08/07

ZO bere na vědomí zprávu o průběhu a stavu investičních a neinvestičních akcí
v roce 2008

8/ZO08/07

ZO bere na vědomí návrh investičních a neinvestičních akcí na rok 2009 s tím,
že jejich rozsah a priority budou schváleny na prvním zasedání ZO v roce 2009

9/ZO08/07

ZO bere na vědomí předložený návrh rozpočtu obce Pašovice na rok 2009
a ukládá finančnímu výboru zapracovat předložené návrhy jednotlivých výborů
a komisí do rozpočtu. Rozpočet na rok 2009 bude vypracován ke schválení
v příjmové části na položky a ve výdajové části na oddíly a paragrafy.
Termín. 12.12.2008

10/ZO08/07 ZO schvaluje sociální fond obce Pašovice na rok 2009
11/ZO08/07 ZO bere na vědomí zprávu o výsledku jednání se zástupci ŘSZK ve věci
rekonstrukce vozovky III.třídy, procházející obcí Pašovice.
12/ZO08/07 ZO ukládá kontrolnímu výboru provést ve spolupráci se členy zastupitelstva
obce inventarizaci majetku obce Pašovice k 31.12.2008
13/ZO08/07

ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Pašovice č. 1/2008 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2009

-214/ZO08/07 ZO schvaluje projektovou dokumentaci dětského a víceúčelového hřiště
Regionu Za Moravú
15/ZO08/07 ZO ukládá starostovi obce svolat další řádné zasedání zastupitelstva obce
do 12.12.2008

…………………………………….
starosta obce Jaromír Čáp

………………………………………
místostarosta obce Josef Gajdůšek

