USNESENÍ
z 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 29. 8. 2007
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích.

1/ZO05/07

ZO schvaluje doplněný program 5.zasedání zastupitelstva, konaného
dne 29.8.2007

2/ZO05/07

ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne 14. 6. 2007

3/ZO05/07

ZO schvaluje zprávu o plnění rozpočtu za 1.pololetí 2007

4/ZO05/07

ZO schvaluje zprávu o průběhu investičních akcí

5/ZO05/07

ZO schvaluje dodavatele stavby „prodloužení vodovodního a kanalizačního
řadu“ v části obce Záhumní - firmu IMOS RESTAV s.r.o. Tečovice
a ukládá starostovi obce uzavřít s firmou smlouvu o dílo

6/ZO05/07

ZO schvaluje změnu rozpočtu č. 3 na rok 2007

7/ZO05/07

ZO bere na vědomí zprávu o plnění úkolů

8/ZO05/07

ZO schvaluje prodej pozemku parc.č. 484 v k.ú. Pašovice za cenu 6.000,-- Kč.
Kupující uhradí náklady spojené s prodejem pozemku.

9/ZO05/07

ZO schvaluje prodej pozemků parc.č. 160/5, 160/23 a 161/34 v k.ú. Maršov.

10/ZO05/07

ZO bere na vědomí zrušení žádosti slečny MonikyMahdalové
o pronájem obecního bytu č.p. 128

11/ZO05/07

ZO pověřuje starostu obce Jaromíra Čápa zastupováním obce Pašovice
v Mikroregionu Za Moravú a ve Sdružení Uherskobrodsko.

12/ZO05/07

ZO schvaluje způsob provozování kulturního zařízení – podkroví: bude
sloužit pouze jako klubové zařízení pro složky, působící v obci, občanským
sdružením a zájmovým činnostem občanů – bezplatně.
V případě komerčního využití bude uhrazen poplatek
za zasedací místnost 200,- Kč/hodina a za velký sál 400,-- Kč/hodina.
Uživatelé provedou úklid prostor na vlastní náklady a úhradu případných škod.
Starosta obce zajistí správce budovy.

13/ZO05/07

ZO bere na vědomí zprávu o vyhodnocení provozu letního koupaliště
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14/ZO05/07

ZO schvaluje plán společných zařízení v rámci komplexní pozemkové úpravy
v k.ú. Pašovice na Moravě

15/ZO05/07

ZO neschvaluje podnikatelský záměr p. Jitky Křížkové, Kudlovice,
na provozování hostinské činnosti v objektu prodejny JEDNOTA v Pašovicích.

16/ZO05/07

ZO ukládá starostovi obce svolat další řádné zasedání zastupitelstva
nejpozději do 30.10.2007

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

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

