USNESENÍ
z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 17. 2. 2012
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích.

1/ZO12/01

ZO schvaluje doplněný program 1. zasedání zastupitelstva, konaného
dne 17.2.2012

2/ZO12/01

ZO schvaluje ověřovatele zápisu sl. Marii Vlkovou a p. Jitku Hasíkovou

3/ZO12/01

ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Lenka Juráková
a p. Věra Chmelová

4/ZO12/01

ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne 14.12.2011

5/ZO12/01

ZO schvaluje zprávu o finančním hospodaření obce za rok 2011

6/ZO12/01

ZO schvaluje zprávu o provedené kontrole vyplacených platů, odměn a DPP
v roce 2011 a docházky na zasedání ZO v roce 2011

7/ZO12/01

ZO schvaluje zprávu o provedené inventarizaci majetku obce Pašovice
k 31.12.2011

8/ZO12/01

ZO schvaluje investiční a neinvestiční akce na rok 2012 dle schváleného
rozpočtu, ZO schvaluje změnu projektu chodníků – vybudování odstavného
prvku před budovou mateřské školy

9/ZO12/01

ZO bere na vědomí podání žádosti na rekonstrukci chodníků v souvislosti
s rekonstrukcí silnice III/49714.
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na zpracování nového územního plánu
obce Pašovice. Ve schváleném rozpočtu obce Pašovice na rok 2012 je na
zpracování ÚP vyčleněna částka 238.000 Kč. V případě získání dotace bude
z této částky použit daný procentní podíl obce. ZO pověřuje starostu
zpracováním a podáním žádosti o dotaci.
ZO bere na vědomí zprávu o možnosti získání dotace z MAS ve výši 200.000
Kč dle možností vyhlášeného dotačního programu. ZO pověřuje starostu
zpracováním a podáním žádosti o dotaci.

10/ZO12/01

ZO schvaluje podle § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů a podle § 47, odst. 5 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební
zákon) zadání pro zpracování návrhu územního plánu obce Pašovice.
Zároveň žádá Městský úřad Uherský Brod, odbor rozvoje města, oddělení
územního plánování, jako příslušný orgán obce – úřad územního plánování
(pořizovatel), aby zajistil pořízení návrhu územního plánu obce Pašovice.
Jelikož není požadováno variantní řešení, bude zpracován přímo návrh
územního plánu, bez konceptu řešení.

11/ZO12/01

ZO schvaluje změnu rozpočtu č. 1 na rok 2012

12/ZO12/01

ZO schvaluje zprávu o hospodaření PO MŠ Pašovice za rok 2011

13/ZO12/01

ZO schvaluje podle § 84, odst. 2 písm. p) zákona o obcích, zrušení svazku obcí
„Uherskobrodsko, sdružení měst a obcí“ se sídlem Obecní úřad Nivnice,
Sídliště 1000, PSČ 687 51, okres Uherské Hradiště, s likvidací.

14/ZO12/01

ZO schvaluje záměr pronájmu rybníka v Pašovicích, ve vlastnictví Obce
Pašovice, rybářskému spolku. Návrh smlouvy a stanovení všeobecných
podmínek bude předložen a projednán po založení rybářského spolku

15/ZO12/01

ZO neschvaluje žádost občanů o snížení počtu osob trvale přihlášených
k pobytu pro výpočet poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Není
v pravomoci obce pozměňovat zákony, vydané a schválené Parlamentem ČR poplatek hradí občan v místě trvalého pobytu

16/ZO12/01

ZO bere na vědomí informace o výstavbě obslužné komunikace, vedoucí
kolem kaple směrem k Maršovu – realizace stavby byla stanovena na rok 2012
(probíhá výběrové řízení na dodavatele), investorem je Ministerstvo
zemědělství.
ZO bere na vědomí informace o zahájení zpracování projektové dokumentace
místní komunikace, spojující části obce Podbůdí a Alej s hlavní silnicí v trati
Požár.

17/ZO12/01

ZO ukládá starostovi obce svolat další řádné zasedání zastupitelstva obce
nejpozději do 20. 4. 2012.

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

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

