USNESENÍ
z 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 2. 11. 2011
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích.

1/ZO11/05

ZO schvaluje doplněný program 5. zasedání zastupitelstva, konaného
dne 2.11.2011

2/ZO11/05

ZO schvaluje ověřovatele zápisu p. Věru Chmelovou a p. Jitku Hasíkovou

3/ZO11/05

ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení sl. Marie Vlková a p. Petr Lukašík

4/ZO11/05

ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne 7.9.2011

5/ZO11/05

ZO schvaluje investiční a neinvestiční akce na rok 2012:
1. Silnice III/49714: Pašovice, průjezdní úsek (výstavba obrubníků, chodníky,
sjezdy a napojení MK)
2. Sportovní a dětská hřiště Regionu Za Moravů
3. Oprava hospodářské budovy v areálu MŠ
4. Úprava veřejného rozhlasu
5. Doplnění místního programu obnovy venkova, schváleného dne 21.10.1999
o bod: Součástí programu obnovy venkova je rekonstrukce všech
komunikací v majetku obce.
Rozsah a priority budou upřesněny na prvním zasedání ZO v roce 2012

6/ZO11/05

ZO schvaluje program kulturních a sportovních akcí na rok 2012

7/ZO11/05

ZO schvaluje rozpočet MŠ Pašovice na rok 2012 v požadované výši 260.000,Kč na pokrytí provozních nákladů

8/ZO11/05

ZO schvaluje finanční příspěvek pro ZŠ Prakšice, zájmová sdružení
a neziskové organizace na rok 2012:
1. LMK Prakšice-Pašovice 2.000 Kč
2. COUNTRYMIX Pašovice (countrybál, festival) 7.000 Kč
3. TJ SOKOL Prakšice-Pašovice 40.000 Kč
4. Český svaz včelařů UB 1.000 Kč
5. ZŠ Prakšice 4.500 Kč na žáka
akce Stonožka 10.000 Kč, rukodělné kroužky 3.000 Kč
6. Myslivecká jednota Pašovice-Maršov 5.000 Kč
7. SDH Pašovice 20.000 Kč
8. Staří páni (košt slivovice 8.000 Kč, fotbalový turnaj 5.000 Kč)
9. Charita UB 1.000 Kč
10. Centrum pro zdravotně postižené ZK se sídlem v UH 1.000 Kč
11. Český klub neslyšících HELP UB 1.000 Kč
12. Svaz neslyšících a nedoslýchavých UH
1.000 Kč
13. Dětský den (obec ve spolupráci s rodiči dětí MŠ) 10.000 Kč
Schválené příspěvky budou součástí rozpočtu na rok 2012

9/ZO11/05

ZO schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby Silnice
III/49714 Pašovice (rekonstrukce chodníků, obrub, sjezdů a napojení MK).
ZO pověřuje starostu obce zajistit firmu, která provede výběrové řízení.
ZO pověřuje starostu obce s touto firmou uzavřít smlouvu o dílo.

10/ZO11/05

ZO bere na vědomí předložený návrh rozpočtu obce Pašovice na rok 2012.
Rozpočet na rok 2012 bude vypracován ke schválení v příjmové části na
položky a ve výdajové části na oddíly a paragrafy.

11/ZO11/05

ZO schvaluje úpravu rozpočtu č. 5 na rok 2011

12/ZO11/05

ZO bere na vědomí směrnici o inventarizaci majetku a závazků, platnou
od 1.11.2011

13/ZO11/05

ZO bere na vědomí stav příprav kulturních akcí – setkání důchodců, kulturní
odpoledne a Silvestr

14/ZO11/05

ZO schvaluje pořízení nového územního plánu obce Pašovice a jmenuje
starostu obce Jaromíra Čápa určeným zastupitelem ve věci územního plánování

15/ZO11/05

ZO pověřuje starostu a místostarostu zpracováním vyhlášky týkající se
veřejného pořádku, užívání veřejného prostranství a sankcí za porušování této
vyhlášky

16/ZO11/05

ZO ukládá starostovi obce svolat další řádné zasedání zastupitelstva obce
nejpozději do 14.12.2011

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

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

