USNESENÍ
z 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 14. 11. 2012
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích.
1/ZO12/05

ZO schvaluje doplněný program 5. zasedání zastupitelstva, konaného
dne 14.11.2012

2/ZO12/05

ZO schvaluje ověřovatele zápisu Marii Vlkovou a Jitku Hasíkovou

3/ZO12/05

ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení Ludmila Juráková a Věra Chmelová

4/ZO12/05

ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne 5.9.2012

5/ZO12/05

ZO bere na vědomí stav investičních a neinvestičních akcí, realizovaných
v roce 2012

6/ZO12/05

ZO bere na vědomí zprávu o získaných dotacích v roce 2012 a jejich čerpání

7/ZO12/05

ZO schvaluje změnu rozpočtu č. 5/2012

8/ZO12/05

ZO schvaluje návrh investičních a neinvestičních akcí na rok 2013 v souladu
s rozpočtem obce na rok 2013 a získanými dotacemi

9/ZO12/05

ZO schvaluje plán kulturních akcí na rok 2013

10/ZO12/05

ZO schvaluje příspěvky neziskovým a zájmovým sdružením na rok 2013:
LMK Prakšice-Pašovice 2.000
Český svaz včelařů UB 1.000
Staří páni – Košt slivovice 8.000
Staří páni – Uliční turnaj ve fotbale 5.000
Myslivecká jednota Pašovice-Maršov 5.000
Sdružení rybářů rybníkářství Holomňa 5.000
SDH Pašovice 20.000
Centrum pro zdravotně postižené ZK se sídlem v UH 1.000
Český klub neslyšících HELP UB 1.000
Svaz neslyšících a nedoslýchavých UH 1.000
Tradiční krojové hody s právem 10.000
TJ SOKOL Prakšice-Pašovice 40.000
Farní den 1.000
Slavnosti vína v UH 1.000
Dětský den 10.000
COUNTRYMIX (countrybál, festival tanců) 7.000
ZŠ Prakšice – akce Stonožka“ 10.000
ZŠ Prakšice – materiál pro rukodělné kroužky 3.000
ZŠ Prakšice – příspěvek na žáka 5.000

11/ZO12/05

ZO Pašovice schvaluje pokračování v projektu „Sportovní a dětská
infrastruktura Regionu Za Moravú“, který je připravován mimo jiné v souladu

se smlouvou o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Pašovice na
financování projektu „Sportovní a dětská infrastruktura Regionu Za Moravú“,
uzavřenou v roce 2009 mezi obcí a Regionem Za Moravú (IČ 70878919), ve
znění pozdějších dodatků, a to i po uplatnění (udělení) finanční korekce
Regionu Za Moravú ze strany orgánů Regionálního operačního programu
Střední Morava, jako zadavateli zakázky „Sportovní a dětská infrastruktura
Regionu Za Moravú“ (realizace stavby), a to v návaznosti na zjištěná
pochybení v tomto výběrovém řízení. Uplatněná finanční korekce činí 10%
dotčených způsobilých výdajů chybné zakázky, což představuje snížení
celkových způsobilých výdajů tohoto projektu o 1.798.255,10 Kč (tj. 10%
z částky 17.982.551,00 Kč) a následně také výše dotace, a to o částku
1.618.429,34 Kč. Zastupitelstvo obce Pašovice dále schvaluje, z důvodu
uplatnění této finanční korekce, také navýšení finanční spoluúčasti obce
Pašovice na realizaci tohoto projektu. Původně byla spoluúčast schválena ve
výši 10%, nově tedy po finanční korekci je schválena ve výši 20%, což činí
pro obec Pašovice celkovou částku spoluúčasti ve výši po zaokrouhlení
810.000,00 Kč.
12/ZO12/05

ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů

13/ZO12/05

ZO schvaluje darovací smlouvu mezi Obcí Prašovice a Obcí Prakšice
o převodu ideální poloviny stavby vodovodu na Obec Prakšice k 30.11.2012

14/ZO12/05

ZO bere na vědomí návrh rozpočtu Obce Pašovice na rok 2013. Rozpočet na
rok 2013 bude vypracován ke schválení v příjmové části na položky a ve
výdajové části na paragrafy.

15/ZO12/05

ZO schvaluje rozpočet MŠ Pašovice na rok 2013 v požadované výši
250.000 Kč

16/ZO12/05

ZO pověřuje předsedkyni kontrolního výboru provedením inventarizace
majetku obce k 31.12.2012 dle schválené směrnice o inventarizaci

17/ZO12/05

ZO schvaluje prodej staré chodníkové dlažby (30x30) za částku 5,00 Kč/kus

18/ZO12/05

ZO schvaluje přijetí finančního daru Mateřské školy Pašovice od rodičů dětí,
navštěvujících MŠ, a to ve výši 10.000 Kč.

19/ZO12/05

ZO bere na vědomí žádost sl. Marie Vlkové o uvolnění z funkce předsedkyně
kulturní komise ke dni 31.12.2012

20/ZO12/05

ZO ukládá starostovi obce svolat další řádné zasedání ZO nejpozději do
19.12.2012

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

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

