USNESENÍ
z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 24. 11. 2010
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích.

1/ZO10/06

ZO schvaluje doplněný program 6. zasedání zastupitelstva, konaného
dne 24.11.2010

2/ZO10/06

ZO schvaluje ověřovatele zápisu sl. Marii Vlkovou a p. Josefa Gajdůška

3/ZO10/06

ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Věru Chmelovou
a p. Lenku Jurákovou

4/ZO10/06

ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne 16.9.2010 a 11.11.2010

5/ZO10/06 ZO schvaluje úpravu rozpočtu č. 4 na rok 2010
6/ZO10/06

ZO bere na vědomí návrh investičních a neinvestičních akcí na rok 2011 s tím,
že jejich rozsah a priority budou schváleny na prvním zasedání ZO v roce 2011

7/ZO10/06

ZO schvaluje návrh kulturních a sportovních akcí na rok 2011

8/ZO10/06

ZO schvaluje požadavek MŠ Pašovice na rozpočet obce na rok 2011
v požadované výši

9/ZO10/06

ZO schvaluje finanční příspěvek pro ZŠ Prakšice, zájmová sdružení a neziskové
organizace na rok 2011:
1. LMK Prakšice-Pašovice – 1.000 Kč
2. COUNTRY MIX – Country bál – 2.000 Kč
3. COUNTRY MIX – dětský den – 5.000 Kč
4. TJ SOKOL Prakšice-Pašovice – 40.000 Kč (dorostenecký a žákovský oddíl)
5. TJ SOKOL Prakšice-Pašovice – 2.000 Kč (dárkové balíčky pro trenéry)
6. Český svaz včelařů Uherský Brod – 1.000 Kč
7. ZŠ Prakšice – 10.000 Kč na akce „Stonožky“
8. ZŠ Prakšice – 3.000 Kč na kroje do Country kroužku
9. ZŠ Prakšice – 4.500 Kč na žáka
10. Myslivecká jednota Pašovice-Maršov – 7.000 Kč
11. SDH Pašovice – 20.000 Kč
12. Staří páni Pašovice – 8.000 Kč (košt slivovice)
13. Staří páni Pašovice – 5.000 Kč (uliční turnaj v malé kopané)
14. CHARITA Uherský Brod – 3.000 Kč
15. Centrum pro zdravotně postižené ZK se sídlem v Uh.Hradišti – 1.000 Kč
16. Český klub nedoslýchavých HELP Uh.Brod – 1.000 Kč
17. Svaz neslyšících a nedoslýchavých Uh.Hradiště – 1.000 Kč
Schválené příspěvky budou součástí rozpočtu na rok 2011

10/ZO10/06 ZO bere na vědomí předložený návrh rozpočtu obce Pašovice na rok 2011.
Rozpočet na rok 2011 bude vypracován ke schválení v příjmové části
na položky a ve výdajové části na oddíly a paragrafy.
11/ZO10/06 ZO schvaluje s platností od 11.11.2010 měsíční odměnu neuvolněným členům
zastupitelstva obce dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.:
neuvolněný místostarosta
17.950 Kč
předseda komise a výboru
1.340 Kč
člen komise a výboru
1.030 Kč
člen zastupitelstva
460 Kč
12/ZO10/06 ZO ukládá kontrolnímu výboru zajistit a provést ve spolupráci se členy
zastupitelstva obce inventarizaci majetku obce k 31.12.2010
13/ZO10/06 ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 2418 v k.ú. Pašovice
14/ZO10/06 ZO ukládá předsedovi výboru pro místní rozvoj p. ing. Pekařovi v termínu
do 15.12.2010 prověřit žádost o prodloužení inženýrských sítí k parcele č. 2415
v k.ú. Pašovice a předložit stanovisko k možnostem vybudování přípojky nebo
prodloužení vodovodního řádu.
15/ZO10/06 ZO pověřuje místostarostu obce p. ing. Lukašíka projednáním návrhu
na provedení oplocení pozemku parc.č. 161/32 v k.ú. Maršov se žadateli
– firmou DITIPO a.s. Uh.Brod a předložením stanoviska v termínu
do 15.12.2010
16/ZO10/06 ZO bere na vědomí zřízení komise životního prostředí ve složení:
předseda – ing. Petr Lukašík, členové – ing. Tibor Horony, p. Jiří Sukup
17/ZO10/06 ZO ukládá starostovi svolat další řádné zasedání zastupitelstva obce nejpozději
do 15.12.2010

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

………………………………………
místostarosta obce ing. Petr Lukašík

