USNESENÍ
z 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 13. 11. 2013
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

1/ZO13/05

ZO schvaluje doplněný program 5. zasedání zastupitelstva, konaného
dne 13.11.2013

2/ZO13/05

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

3/ZO13/05

ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Jarmila Mikulčíková
a p. Vojtěch Pekař

4/ZO13/05

ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne 4.9.2013

5/ZO13/05

ZO návrh investičních a neinvestičních akcí na rok 2014 v souladu s návrhem
rozpočtu na rok 2014 a získanými dotacemi

6/ZO13/05

ZO schvaluje plán kulturních akcí na rok 2014

7/ZO13/05

ZO schvaluje příspěvky neziskovým a zájmovým sdružením na rok 2014:
LMK Prakšice-Pašovice
2.000
Staří páni - košt slivovice
8.000
- uliční turnaj ve fotbale
5.000
Myslivecká jednota Pašovice-Maršov
6.000
Sdružení rybářů rybníkářství Holomňa 6.000
SDH Pašovice
20.000
Krojové hody s právem
10.000
TJ SOKOL Prakšice-Pašovice 40.000
Farní den
1.000
Slavnosti vína Uh.Hradiště 1.000
Dětský den 10.000
Countrymix Pašovice 5.000
ZŠ Prakšice - akce Stonožka 10.000
- výtvarný materiál
3.000
Klub seniorek Pašovice
5.000
Český svaz včelařů 1.000
Centrum zdravotně postižených 1.000
Český klub neslyšících UB 1.000
Svaz neslyšících a nedoslýchavých UH 1.000
FS Holomňa 3.000

8/ZO13/05

ZO bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2014. Rozpočet na rok 2014 bude
vypracován ke schválení v příjmové části na položky a ve výdajové části na
paragrafy

-29/ZO13/05

ZO schvaluje vyčištění pozemků p.č. 2825 a 2817 v k.ú. Pašovice nejpozději
do 30.4.2013

10/ZO13/05

ZO schvaluje žádost p. Miloslava Vitáska o použití pozemku parc.č. 2234
v k.ú. Pašovice ke stavbě vodoměrné šachty u novostavby rodinného domu na
pozemku p.č. 2237/5 v k.ú. Pašovice

11/ZO13/05

ZO schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě ve věci zřízení
práva věcného břemene – souhlas s umístěním energetického zařízení na akci –
stavbu „Pašovice, Horenský, přípojka NN“

12/ZO13/05

ZO schvaluje použití pozemku p.č. 3120 v k.ú. Pašovice, který je ve vlastnictví
Obce Pašovice, k umístění, realizaci a užívání kanalizačního a vodovodního
řadu, kanalizační a vodovodní přípojky a vjezdu k novostavbě RD na pozemku
p.č. 3141/2 v k.ú. Pašovice

13/ZO13/05

ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Zlínského kraje č. D/1526/2013/KH na výdaje spojené s činností jednotky
sboru dobrovolných hasičů (částka 9.000 Kč)

14/ZO13/05

ZO schvaluje změnu rozpočtu č. 5/2013

15/ZO13/05

ZO pověřuje starostu provedením rozpočtového opatření na pol. 4122 UZ
14004 (pol. 8115 -75.000) v objemu 75.000 Kč, které budou poskytnuty
formou mimořádné účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR
do rozpočtu krajů na výdaje jednotek SDH obcí

16/ZO13/05

ZO pověřuje předsedkyni kontrolního výboru provedením inventarizace
majetku obce k 31.12.2013 dle schválené směrnice o inventarizaci

17/ZO13/05

ZO bere na vědomí zprávu o stavu zpracování územního plánu obce

18/ZO13/05

ZO bere na vědomí zprávu o výsledku jednání ve věci souhrnu doporučených
opatření pro evropsky významnou lokalitu Újezdecký les

19/ZO13/05

ZO schvaluje výhled hospodaření na období 2015-2017

20/ZO13/05

ZO bere na vědomí informaci o stavu inženýrských sítí na Záhumní (p.č. 3120)
a pověřuje starostu a místostarostu zahájit jednání s provozovateli a vlastníky
sítí o komplexním řešení problematiky v této lokalitě

21/ZO13/05

ZO schvaluje příspěvek 2.000 Kč na dopravu fotbalového družstva mladších
žáků na turnaj do Šamorína dne 16.11.2013

-322/ZO13/05

ZO ukládá starostovi obce svolat další řádné zasedání nejpozději do 18.12.2013

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

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

