USNESENÍ
z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 8. 2. 2007
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích.

1/ZO01/07

ZO schvaluje doplněný program 1.zasedání zastupitelstva, konaného
dne 8.2.2007

2/ZO01/07

ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne 28.12.2006

3/ZO01/07

ZO schvaluje zprávu o finančním hospodaření obce za rok 2006

4/ZO01/07

ZO schvaluje zprávu o provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2006

5/ZO01/07

ZO schvaluje zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola
Pašovice za rok 2006 a schvaluje převod celkového hospodářského výsledku
za rok 2006 do fondu rezerv (41.443,73 Kč) a do fondu odměn (10.000,-- Kč)

6/ZO01/07

ZO schvaluje přidělení finančních příspěvků:
1. Centrum služeb tělesně postiženým Zlín 1.000,- Kč
2. Chratia Uherský Brod 1.000,- Kč
3. Hospic na Svatém Kopečku 1.000,- Kč
4. Český klub nedoslýchavých HELP Uh.Brod 1.000,- Kč
5. Svaz neslyšících Uherské Hradiště 1.000,- Kč

7/ZO01/07

ZO schvaluje investiční na neinvestiční akce na rok 2007 v souladu
se schváleným rozpočtem na rok 2007

8/ZO01/07

ZO bere na vědomí jednání ve věci zajištění dotací na schválené investiční
a neinvestiční akce

9/ZO01/07

ZO schvaluje s platností od února 2007 měsíční odměnu neuvolněným
členům zastupitelstva obce v souladu s nařízením vlády č. 614/2006 Sb.,
místostarosta 15.230,- Kč
předseda výboru a komise 1.200,- Kč
člen výboru a komise 910,- Kč

10/ZO01/07

ZO schvaluje změnu rozpočtu č. 1 na rok 2007

11/ZO01/07

ZO schvaluje zadání pro výběr dodavatelů investičních a neinvestičních akcí
na rok 2007 a pověřuje členy stavební komise výběrem těchto dodavatelů
Termín: 31.3.2007

12/ZO01/07

ZO schvaluje s platností od 1.1.2007 p. Petru Buráňovi zrušení nájmu
z prostor kavárny a kulturního sálu z důvodu provádění rekonstrukce objektu.

-213/ZO01/07

ZO bere na vědomí zprávu o průběhu výběrového řízení na provozovatele
kulturního domu. Dne 21.2.2007 končí termín pro předložení žádostí a jejich
vyhodnocení. Vyhodnocení se zúčastní starosta, místostarosta,
předseda finančního a kontrolního výboru.

14/ZO01/07

ZO schvaluje snížení poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2007
pro nesv. Josefa Šůstka, Pašovice 26 – částka 310,- Kč
ZO neschvaluje snížení poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2007
pro žadatelku p. Kandrnálovou, Pašovice 125

15/ZO01/07

ZO bere na vědomí zprávu o průběhu rekonstrukce kulturního domu
a výstavby rybníka.

16/ZO01/07

ZO schvaluje odkoupení části pozemku parc. č. 2089 pod hydroforovou stanicí
v ulici Aleje od majitele p. Malaníka, Uničov

17/ZO01/07

ZO schvaluje bezúplatný převod nepotřebného vojenského materiálu
do majetku obce.

18/ZO01/07

ZO ukládá starostovi obce svolat mimořádné zasedání ZO ve věci výběru
provozovatele kulturního domu.
Termín: do 16.3.2007

19/ZO01/07

ZO ukládá starostovi obce svolat další řádné zasedání zastupitelstva
do 5.4.2007.

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

………………………………………
místostarosta obce Josef Gajdůšek

