USNESENÍ
z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 5. 4. 2007
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích.

1/ZO03/07

ZO schvaluje doplněný program 3.zasedání zastupitelstva, konaného
dne 5.4.2007

2/ZO03/07

ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne 6.3.2007

3/ZO03/07

ZO schvaluje zprávu o přípravě nových a průběhu plnění probíhajících
investičních a neinvestičních akcí a jejich financování

4/ZO03/07

ZO schvaluje objem a financování investičních akcí na rok 2007
ve výši schváleného rozpočtu obce na rok 2007 s tím, že financování stavby
parkoviště a příjezdové komunikace k budově KD a financování stavby
sběrného dvora bude předmětem jednání zastupitelstva obce dne 14.6.2007

5/ZO03/07

ZO schvaluje zprávy výborů a komisí o činnosti za 1.čtvrtletí 2007

6/ZO03/07

ZO schvaluje zprávu o plnění rozpočtu za 1.čtvrtletí 2007

7/ZO03/07

ZO schvaluje na základě doporučení stavební komise jako dodavatele
příjezdové komunikace a parkoviště za budovou kulturního domu firmu
Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o., Jarošov

8/ZO03/07

ZO schvaluje na základě doporučení stavební komise jako dodavatele
stavby sběrného dvora firmu Správa a údržba silnic Slovácka s.r.o., Jarošov

9/ZO03/07

ZO schvaluje žádost Českého svazu včelařů Uh.Brod o finanční výpomoc
ve výši 1.000,- Kč. Plnění této žádosti bude provedeno po úpravě rozpočtu.

10/ZO03/07 ZO schvaluje žádost ZŠ a MŠ Prakšice o finanční dar pro žáky z Pašovic,
kteří byli odměněni za celoroční mimoškolní činnost tematickým zájezdem
do Paříže:
Kateřina Hlavínová, Pašovice č. 85
1.000,- Kč
Iveta Chromcová, Pašovice 76
1.000,- Kč
Michaela Boráňová, Pašovice 121
1.000,- Kč
Michaela Juráková, Pašovice 223
1.000,- Kč
Jiří Peňáz, Pašovice 109
1.000,- Kč
11/ZO03/07

ZO schvaluje záměr prodeje obecního pozemku parc. číslo 484
o výměře 622 m2 v kat. území Pašovice. Tento záměr bude zveřejněn
na úřední desce v souladu se zákonem.

-212/ZO03/07

ZO ukládá místostarostovi a předsedkyni kulturní, sportovní a školské komise
zajistit přípravu sportovního areálu na letní sezónu. Jedná se o technickou
přípravu, personální a kulturní zajištění a zabezpečení provozovatele
občerstvení.

13/ZO03/07

ZO ukládá předsedkyni kontrolní komise provedení dílčí inventarizace budovy
kulturního domu včetně jeho vybavení ke dni 30.4.2007, převzetí pronajatého
majetku od p. Petra Buráně a předání novému provozovateli p. Vitězslavu
Komárkovi.

14/ZO03/07

ZO ukládá předsedkyni kulturní komise zajistit po dohodě s novým
provozovatelem slavnostní otevření zrekonstruovaného kulturního domu.

15/ZO03/07

ZO ukládá předsedkyni sociální komise projednat s majitelem rodinného
domu č.p. 2 v obci Pašovice p. Miloslavem Gregůrkem nevyhovující
podmínky bydlení, ve kterých žije jeho nájemník p. Plášek.

16/ZO03/07

ZO ukládá starostovi obce svolat další řádné zasedání zastupitelstva
nejpozději do 14.6.2007.

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

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

