Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 5. 12. 2013
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

__________________________________________________________________________________________

Přítomni:

Jaromír Čáp, Mgr. Lenka Juráková, ing. Petr Lukašík, ing. Vojtěch Pekař,
Jarmila Mikulčíková, Josef Gajdůšek, Jitka Hasíková, Bc. Věra Chmelová

Omluveni:

Mgr. Bc. Marie Vlková

Jednání zastupitelstva obce, konaného v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájil
v 18.00 hod. Jaromír Čáp.
Předsedající přečetl program zasedání. Program je přílohou zápisu.
Hlasování o přijetí o programu jednání: PRO: 7, NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato.
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Věru Chmelovou a p. Lenku Jurákovou
Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu: PRO: 7, NEHLASOVAL: 1
Ověřovatelé zápisu byli určeni.
Předsedající navrhl členy návrhové komise p. Jitku Hasíkovou a p. Josefa Gajdůška
Hlasování o schválení návrhové komise: PRO: 7, NEHLASOVAL: 1
Návrhová komise byla určena.
Předsedající určil zapisovatelku zasedání zastupitelstva obce Janu Kůrovou.
Projednání a schválení smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
Zlínský kraj dne 20.11.2013 usnesením č. 0196/ZO09/13 schválil smlouvu o poskytnutí
neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/2266/2013/KH – částku 75.000
Kč, určenou na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Pašovice. Dotace bude
čerpána nejpozději do 31.12.2013.
Hlasování o schválení smlouvy č. D/2266/2013/KH: PRO: 8
Usnesení bylo přijato

Předsedající požádal členku návrhové komise p. Hasíkovou, aby přednesla zprávu návrhové
komise.
Členka návrhové komise p. Hasíková posoudila průběh zasedání zastupitelstva obce s tímto
závěrem:


Návrhová komise sděluje, že v průběhu jednání zastupitelstva obce nebyly návrhové
komisi doručeny žádné návrhy na změny nebo úpravy přijatých usnesení z dnešního
zasedání, ani nové návrhy usnesení, o kterých by mělo zastupitelstvo obce jednat
a hlasovat.



Návrhová komise konstatuje, že usnesení k jednotlivým bodům programu, projednaným
na dnešním zasedání zastupitelstva obce, byla platně přijata.

Zasedání zastupitelstva obce Pašovice ukončil starosta obce Jaromír Čáp v 18.25 hod.

Zápis byl vyhotoven 5. 12. 2013
Zapisovatel: Jana Kůrová

Ověřovatelé: …………………………… dne …………………………
…………………………... dne …………………………

Starosta:

………………………….. dne …………………………

