USNESENÍ
z 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 16. 9. 2010
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích.

1/ZO10/04

ZO schvaluje doplněný program 4. zasedání zastupitelstva, konaného
dne 16.9.2010

2/ZO10/04

ZO schvaluje ověřovatele zápisu p. Josefa Gajdůška a p. Jarmilu Mikulčíkovou

3/ZO10/04

ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Jitka Hasíková
a p. Dana Kadlčková

4/ZO10/04

ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne 24.6.2010

5/ZO10/04 ZO schvaluje zprávu o hospodaření obce za 1.pololetí 2010
6/ZO10/04

ZO schvaluje zprávu o průběhu investičních a neinvestičních akcí za 1.pololetí
roku 2010

7/ZO10/04

ZO schvaluje zprávu o plnění úkolů a plánu práce ZO na rok 2010

8/ZO10/04

1. ZO schvaluje prodej pozemku parc.č. 2473 (4722 m2) p. Ivanu Červenkovi,
Pašovice č. 224, za odhadní cenu s tím, že kupující uhradí veškeré
náklady spojené s prodejem pozemku
2. ZO neschvaluje žádost p. Hložka o snížení prodejní ceny
pozemku parc.č. 2268/1 (2354 m2) na původní cenu před pozemkovou
úpravou
3. ZO schvaluje návrh smlouvy o zřízení práva odpovídajícího břemenu na
pozemku parc. č. 2319 mezi Obcí Pašovice a E.ON Distribuce, a.s. ve věci
stavby realizované pod názvem „SB-4508-225 Pašovice, přípojka do 50 m,
Fojtách“

9/ZO10/04

ZO schvaluje nákup mulčovacícho stroje na údržbu travnatých ploch v obci.
Na základě předložených cenových nabídek schválilo nákup techniky
od firmy ZÁLESÍ Luhačovice

10/ZO10/04 ZO schvaluje nabídku firmy DARUMA s.r.o. Plzeň na aktualizaci informačního
panelu v Uherském Brodě na období 2011-2013
11/ZO10/04 ZO schvaluje úpravu rozpočtu č. 3 na rok 2010
12/ZO10/04 ZO bere na vědomí zprávu o přípravě voleb do zastupitelstva obce
13/ZO10/04 ZO bere na vědomí zprávu o ukončení sezóny na letním koupališti v Pašovicích

14/ZO10/04 ZO schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů, která nabývá účinnosti 1.1.2011
15/ZO10/04 ZO schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010, kterou se zrušuje obecně
závazná vyhláška č. 2/2003 ze dne 18.12.2003 o místních poplatcích,
která nabývá účinnosti 1.1.2011
16/ZO10/04 ZO schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010 o místním poplatku ze psů,
která nabývá účinnosti dne 1.1.2011
17/ZO10/04 ZO schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010 o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství, která nabývá účinnosti dne 1.1.2011.
18/ZO10/04 ZO projednalo stížnost občanů na hlučnou hudební produkci při fotbalovém
turnaji a schvaluje zákaz hudebních produkcí v souladu se soudním
rozhodnutím
19/ZO10/04 ZO ukládá starostovi obce Pašovice svolat ustavující zasedání zastupitelstva
obce podle § 91 zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích)

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

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

