USNESENÍ
Ze 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 12. 2. 2014
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

1/ZO14/01

ZO schvaluje doplněný program 1. zasedání zastupitelstva, konaného
dne 12.2.2014

2/ZO14/01

ZO schvaluje ověřovatele zápisu p. Mikulčíkovou a p. Jurákovou

3/ZO14/01

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

4/ZO14/01

ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne 18.12.2013

5/ZO14/01

ZO schvaluje zprávu o finančním hospodaření obce za rok 2013

6/ZO14/01

ZO schvaluje zprávu o hospodaření PO MŠ Pašovice za rok 2013

7/ZO14/01

ZO schvaluje zprávu o provedené inventarizaci majetku obce k 31.12.2013

8/ZO14/01

ZO schvaluje investiční akce na rok 2014 dle schváleného rozpočtu
a vyhlášených dotačních titulů:
1. dokončení rekonstrukce chodníku na Záhumní a u hlavní silnice
2. dokončení výstavby multifunkčních hřišť v rámci projektu sdružení obcí
Mikroregionu Za Moravú
3. doplnění dětských hřišť hracími prvky
4. oprava části silnice na Podbůdí – zpracování projektové dokumentace
a zpracování žádosti o dotaci do fondu dopravní infrastruktury
5. vybudování přípojky NN u rybníka v Pašovicích
6. oprava hospodářské budovy v areálu MŠ
7. oprava střechy nad kotelnou v budově MŠ
8. nákup hracích prvků do zahrady MŠ
9. oprava oplocení u hřbitova
10. oprava veřejného osvětlení na Podbůdí, výměna rozvaděče veřejného
osvětlení u budovy OÚ
11. osvětlení sportovního areálu
12. nákup pozemku parc.č. 177 a parc.č.st. 261 v k.ú. Pašovice
13. instalace zpomalovacího semaforu při vjezdu do obce ve směru od Zlína
14. dokončení střechy na přístřešku u rybníka

9/ZO14/01

ZO bere na vědomí informaci o vyhlášených dotačních titulech a schvaluje
zpracování projektu na rekonstrukci silnice na Podbůdí a následně přípravu
žádosti o dotaci

10/ZO14/01

ZO schvaluje směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce
Pašovice s platností od 1.3.2014

-211/ZO14/01

ZO schvaluje záměr instalace zpomalovacího semaforu

12/ZO14/01

ZO bere na vědomí zprávu o průběhu jednání s majiteli infrastrukturní sítě na
Záhumní

13/ZO14/01

ZO bere na vědomí zprávu o průběhu jednání o zajištění vlastního zázemí pro
uložení komunální techniky obce

14/ZO14/01

ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. OT14130006311/002 na pozemku parc.č. 2325 v k.ú. Pašovice mezi Obcí
Pašovice a E.ON Distribuce, a.s., z důvodu umístění stavby realizované pod
názvem „Pašovice, přípojka do 50 m, Hložek“

15/ZO14/01

ZO schvaluje navýšení příspěvku pro MJ Pašovice-Maršov v roce 2014 na
zajištění školení osoby provádějící kontrolu ulovené zvěře o částku 2.000 Kč

16/ZO14/01

ZO schvaluje přijetí 3 pracovnic na veřejně prospěšné práce v roce 2014

17/ZO14/01 ZO schvaluje smlouvu o právní ochraně pro zastupitelstvo obce
18/ZO14/01 ZO schvaluje změnu rozpočtu č. 1/2014
19/ZO14/01 ZO schvaluje pro neuvolněné členy zastupitelstva v roce 2014 odměny
za výkon funkcí v nezměněné výši
20/ZO14/01

ZO ukládá starostovi obce svolat další řádné zasedání nejpozději do 16.4.2014

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

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

