VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PAŠOVICE
na 3. zasedání, konaném dne 20.6.2018 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích.
41/2018

ZO schvaluje způsob jednání aklamací o každém bodu programu zvlášť

42/2018

ZO schvaluje doplněný program 3. zasedání zastupitelstva, konaného
dne 20.6.2018

43/2018

ZO určuje ověřovatele zápisu p. Marka Beníčka a p. Jiřího Sukupa

44/2018

ZO schvaluje návrhovou
a p. Jana Valeriánová

45/2018

ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne 11.4.2018

46/2018

ZO schvaluje počet 9 členů zastupitelstva obce Pašovice pro komunální volby,
konané v roce 2018

47/2018

ZO schvaluje zprávu o finančním hospodaření obce k 31.5.2018

48/2018

ZO po projednání na svém zasedání dne 20.6.2018 vydává svobodný
a informovaný souhlas s tím, aby tradiční hody s právem v obci Pašovice byly
navrženy k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury
České republiky

49/2018

ZO bere na vědomí zprávu o stavu sportovního areálu včetně koupaliště
a dětských hřišť

50/2018

ZO bere na vědomí zprávu o přípravě a průběhu investičních akcí v r. 2018

51/2018

ZO bere na vědomí informaci o návrhu smlouvy o společném postupu
zadavatelů při zadání veřejné zakázky „Sběr a přeložení KO obcí ve svozové
oblasti Uherský Brod v období od 1.1.2024“, pověřuje starostu sběrem dalších
informací a jednáním se zástupci města Uherský Brod

52/2018

ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů

53/2018

ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, kterou se zrušuje OZV
č. 3/1995 a OZV č. 1/1999

54/2018

ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

komisi

ve

složení

p.

Jitka

Hasíková

komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Pašovice
55/2018

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018

56/2018

ZO bere na vědomí závěrečný účet Regionu Za Moravú za rok 2017

57/2018

ZO bere na vědomí informaci o získání dotace na akci „Dětské hřiště Pašovice“
od Ministerstva pro místní rozvoj a pověřuje starostu zadáním výběrového
řízení u CGP – Mgr. Martina Navrátilová, K Rybníkům 240, Zlín, IČ 04235614
a podpisem smlouvy o zpracování projektu

59/2018

ZO schvaluje snížení nájmu za byt č. 128 v obci Pašovice za měsíc červenec
2018 o částku 2.586,00 Kč

60/2018

ZO schvaluje zvýšení vstupného na letní koupaliště v obci Pašovice na 20,00 Kč
pro děti od 6 do 15 let a 30,00 Kč pro osoby starší 15 let. Děti ve věku do 6 let
mají vstup zdarma.

61/2018

ZO pověřuje starostu obce svolat další řádné zasedání ZO nejpozději
do 12.9.2018

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

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

