VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PAŠOVICE
na 2. zasedání, konaném dne 11.4.2018 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích.
19/2018

ZO schvaluje způsob jednání aklamací o každém bodu programu zvlášť

20/2018

ZO schvaluje doplněný program 2. zasedání zastupitelstva, konaného
dne 11.4.2018

21/2018

ZO určuje ověřovatele zápisu p. Janu Valeriánovou a p. Ivanu Hlavínovou

22/2018

ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Radim Karlík a p. Jiří Sukup

23/2018

ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne 14.2.2018

24/2018

ZO schvaluje dodavatele vybavení výdejny stravy v budově Mateřské školy
Pašovice – firmu SEVEZA spol. s r.o., Huštěnovice 365, IČO 16361539,
a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dodávce vybavení

25/2018

ZO schvaluje smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce
Pašovice v roce 2018 pro:
Myslivecký spolek „Březí“ Pašovice-Maršov
15.000 Kč
Spolek rybářů Rybníkářství HOLOMŇA
15.000 Kč
Sbor dobrovolných hasičů Pašovice
50.000 Kč
TJ SOKOL Prakšice-Pašovice
30.000 Kč
Folklorní spolek HOLOMŇA
8.000 Kč
Spolek Pašovsko-Prakšická hodová chasa
10.000 Kč
ZŠ a MŠ Prakšice (na činnost rukodělných kroužků)
6.000 Kč
ZŠ a MŠ Prakšice (na činnost hnutí „STONOŽKA“)
5.000 Kč
a pověřuje starostu podpisem smluv

26/2018

ZO schvaluje smlouvy o poskytnutí finančních darů z rozpočtu obce Pašovice
v roce 2018 pro:
CZP ZK, o.p.s.
1.000 Kč
ZO Českého svazu včelařů, z.s. UB 3.000 Kč
LMK Prakšice-Pašovice, o.s.
2.000 Kč
AUDIOHELP, z.s. UB
1.000 Kč
a pověřuje starostu podpisem smluv

27/2018

ZO schvaluje převod pozemku p.č. 1948/1 o výměře 1804 m2, zapsaného
na LV 122 pro k.ú. Pašovice na Moravě, od Zlínského kraje, tř. T. Bati č. 21, 760
01
Zlín, svěřeného k hospodaření Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvkové organizaci, K Majáku 5001, 760 01 Zlín, a pověřuje starostu obce
jednáním v dané věci.

28/2018

ZO schvaluje celoroční hospodaření obce Pašovice a závěrečný účet obce
za rok 2017 včetně Zprávy č. 550/2017/IAK o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Pašovice, IČO 00542326, za rok 2017 – bez výhrad

29/2018

ZO schvaluje účetní závěrku obce Pašovice za rok 2017 – bez výhrad

30/2018

ZO schvaluje účetní závěrku PO MŠ Pašovice za rok 2017 – bez výhrad

31/2018

ZO schvaluje dodavatele okenních výplní na budovu obecního úřadu – firmu
OKNA UH s.r.o., V.Růžičky 2458, Uherský Brod, IČO 29266939, a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy o dílo

32/2018

ZO bere na vědomí zprávu o stavu přípravy obce Pašovice na GDPR, pověřuje
starostu dalším jednáním a podpisem smlouvy o výkonu funkce pověřence
pro obec Pašovice

33/2018

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018

34/2018

ZO bere na vědomí zprávu o vytvoření 2 pracovních míst v rámci veřejně
prospěšných prací v roce 2018

35/2018

ZO schvaluje výjimku z počtu dětí v příspěvkové organizaci Mateřská škola
Pašovice pro školní rok 2018/2019 a povoluje naplnit třídu mateřské školy
do 28 dětí, smyslově, tělesně a duševně zdravých

36/2018

ZO bere na vědomí zprávu o přípravě akce „Zahrada života“

37/2018

ZO schvaluje dodatek č. 1 pro rok 2018 ke Smlouvě o svozu a uložení
komunálního a ostatního odpadu na skládku pro obec Pašovice, uzavřené
s firmou RUMPOLD UHB, s.r.o., Předbranská 415, Uherský Brod, IČO
60704756, a pověřuje starostu obce podpisem dodatku smlouvy

38/2018

ZO schvaluje provedení ošetření lípy v části obce Podbúdí dle předloženého
odborného posudku a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo

39/2018

ZO pověřuje starostu obce zajistit návrh nájemní smlouvy na užívání sloupu
NN od roku 2019 s majitelem p. ing. Petrem Lukašíkem, Pašovice 241,
za účelem umístění veřejného osvětlení

40/2018

ZO pověřuje starostu obce svolat další řádné zasedání ZO nejpozději
do 20.6.2018

…………………………………………………………….
starosta obce Vlastimil Řezníček

…………………………………………………………….
místostarosta obce Radim Karlík

