USNESENÍ
z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 24. 6. 2010
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích
1/ZO10/03

ZO schvaluje doplněný program 3. zasedání zastupitelstva, konaného
dne 24.6.2010

2/ZO10/03

ZO schvaluje ověřovatele zápisu p. Nedbalovou a p. Kadlčkovou

3/ZO10/03

ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. ing. Pekař a p. Popelka

4/ZO10/03

ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne 22.4.2010

5/ZO10/03

ZO po projednání schvaluje celoroční hospodaření obce Pašovice a závěrečný
účet obce za rok 2009 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce č. 83/2010/KŘ, a to bez výhrad

6/ZO10/03

ZO bere na vědomí zprávu o připravenosti sportovního areálu na letní sezónu

7/ZO10/03

ZO bere na vědomí zprávu o průběhu investičních akcí

8/ZO10/03

9/ZO10/03

ZO Pašovice s ohledem na vysoký náklad na pořízení znaleckých posudků
k ocenění pozemků zjištěných při digitalizaci a dalších pozemků bezúplatně
přijatých schvaluje použití jako ceny reprodukční tyto ceny vycházející
z posledních platných oceňovacích předpisů:
- orná půda, pastvina, louka, zahrada, trvalý travní porost, neplodná půda, zeleň,
vodní plocha – 3,-- Kč za metr čtvereční
- lesní pozemky – 3,80 Kč za metr čtvereční
- stavební pozemky – cena základní 35,-- Kč za metr čtvereční
Zastupitelstvo schvaluje použití těchto sazeb i v případech bezúplatně nabytých
pozemků, když není v související dokumentaci k převodu majetku ocenění
pozemků uvedeno, dále při zjištěných inventarizačních přebytcích.
U stanovení těchto sazeb je dodržen účetní princip opatrnosti.
Toto usnesení má platnost na dobu neurčitou, musí se však změnit při významné
změně sazeb dle novelizace oceňovacích předpisů.
ZO schvaluje změnu rozpočtu č. 2 na rok 2010

10/ZO10/03 ZO projednalo žádost a schválilo o záměr prodeje pozemku
parc. č. 2473 o výměře 4.722 m2 v kat. území Pašovice ve vlastnictví
obce Pašovice
11/ZO10/03 ZO projednalo a schvaluje záměr bezúplatného převodu ideální poloviny
stavby vodovodu „Pašovice – Prakšice“ do majetku obce Prakšice z důvodu
plnění smlouvy o vkladu tohoto majetku obcí do majetku Slováckých vodáren
a kanalizací, a.s., Nad Olšávkou 290, Uherské Hradiště.

-212/ZO10/03

ZO schvaluje proplacení dárkových balíčků pro TJ SOKOL Prakšice-Pašovice
v maximální částce 2.000,-- Kč

13/ZO10/03 ZO schvaluje pro komunální volby v roce 2010 9 členů zastupitelstva
14/ZO10/03 ZO ukládá starostovi obce Pašovice svolat další řádné zasedání zastupitelstva
obce nejpozději do 16.9.2010

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

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

