VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PAŠOVICE
na 9. zasedání, konaném dne 14.12.2018 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích.
33/9/2018

ZO schvaluje způsob jednání aklamací o každém bodu programu zvlášť

34/9/2018

ZO schvaluje doplněný program 9. zasedání zastupitelstva, konaného
dne 14. 12. 2018

35/9/2018

ZO určuje ověřovatele zápisu p. Radima Karlíka a p. Miluši Knechtlovou

36/9/2018

ZO schvaluje návrhovou
a p. Martin Hořínek

37/9/2018

ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne 21.11.2018

38/9/2018

ZO schvaluje rozpočet obce Pašovice na rok 2019

39/9/2018

ZO schvaluje dle nařízení vlády č. 202/2018 Sb., měsíční odměny pro
neuvolněné členy zastupitelstva obce Pašovice od 1.1.2019:
Neuvolněný místostarosta 14.000 Kč
Předseda výboru 2.950 Kč
Člen výboru 2.458 Kč
Člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1.475 Kč
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet
ode dne složení slibu.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě
nového zvolení do funkce (místostarosty, předsedy výboru, člena výboru)
bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.

40/9/2018

ZO schvaluje mimořádnou odměnu pro uvolněného starostu obce Pašovice
ve výši 45.000 Kč za provádění stavebního dozoru při realizaci investičních
a neinvestičních akcí v u plynulém období. Odměna bude splatná v prosinci
2018.

41/9/2018

ZO schvaluje zprávu o výsledku kontroly hospodaření v PO MŠ Pašovice za
období od 1.1.2018 do 31.10.2018

42/9/2018

ZO schvaluje zprávu o výsledku kontroly vyúčtování příspěvků na činnost
spolků, poskytnutých v roce 2018

43/9/2018

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2018

44/9/2018

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2018

45/9/2018

ZO schvaluje plán práce zastupitelstva obce Pašovice na rok 2019

komisi

ve

složení

p.

Ludmila

Juráková

46/9/2018

ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu střechy na budově obecního
úřadu v Pašovicích do programu Podpora obnovy a rozvoje venkova
Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na restaurování sakrálního objektu –
kamenného kříže u hlavní silnice na p.č.st. 227 do programu Údržba a obnova
kulturních a venkovských prvků pro rok 2019 Ministerstva zemědělství ČR.

47/9/2018

ZO schvaluje poskytnutí částky 15.000 Kč firmě ATELIER IM, nakladatelství,
Dr. Veselého 1066, box 31, 763 26 Luhačovice, IČ 41582179, na propagaci
obce Pašovice v knize MISTR FRANTIŠEK PEŇÁZ, AKADEMICKÝ MALÍŘ A
GRAFIK (v části knihy, která bude propagaci a poděkování určena) a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy.

48/9/2018

ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí č. V 56/01/2018 o provozování
vodovodu pro veřejnou potřebu, uzavřenou s firmou Slovácké vodárny a
kanalizace, a.s., Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště, IČO:
49453866, a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

49/9/2018

ZO pověřuje starostu obce Pašovice svolat další řádné zasedání zastupitelstva
obce nejpozději do 13.2.2019.

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

……………………………………………….
místostarosta obce Marek Beníček

