VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PAŠOVICE
na 4. zasedání, konaném dne 12.9.2019 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích.
99/4/2019

ZO schvaluje způsob jednání aklamací o každém bodu programu zvlášť

100/4/2019

ZO schvaluje doplněný program 4. zasedání zastupitelstva, konaného dne
12.9. 2019

101/4/2019

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

102/4/2098

ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Ivana Hlavínová a p. Martin
Hořínek

103/4/2019

ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne 13.6.2019

104/4/2019

ZO bere na vědomí závěrečný účet Regionu Za Moravú za rok 2018

105/4/2019

ZO schvaluje smlouvu o zrušení věcného břemene užívání k pozemku p.č.
3202/1 v k.ú. Pašovice na Moravě, zapsaného na LV 10001 pro obec Pašovice
a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy

106/4/2019

ZO schvaluje nákup pozemku p.č. 3225 (275 m2) od Jednota spotřební
družstvo v Uherském Ostrohu, Veselská 733, 687 24 Uherský Ostroh,
IČ 00032310, za cenu dle znaleckého posudku č. 7993-029-2019, a pověřuje
starostu obce podpisem kupní smlouvy

107/4/2019

ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1982/1 (70 m2) v k.ú. Pašovice
na Moravě, zapsaného na LV 10001 pro obec Pašovice

108/4/2019

ZO schvaluje nákup pozemku p.č. 3226/2 (12 m2) v k.ú. Pašovice na Moravě za
cenu dle znaleckého posudku č. 8010-046-2019 a pověřuje starostu obce
podpisem kupní smlouvy

109/4/2019

ZO schvaluje smlouvu č. 1030052566/003 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene k pozemku p.č. 2229 v k.ú. Pašovice na Moravě pro E.ON
Distribuce, a.s., F.A.Garstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 28085400
(stavba „Pašovice, Johaník, p.č. 2218/2, kabel NN“) a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy

110/4/2019

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019

111/4/2019

ZO bere na vědomí studii na umístění sběrného místa u prodejny Jednota
a informaci o možnosti získání dotace na realizaci této akce

112/4/2019

ZO bere na vědomí zprávu o možnosti modernizace rozhlasové ústředny a
ozvučení hřbitova

113/4/2019

ZO bere na vědomí informace o stavu investičních a neinvestičních akcí

114/4/2019

ZO bere na vědomí informaci o připravovaných kulturních akcích do konce
roku 2019

115/4/2019

ZO schvaluje Smlouvu o převodu práv a povinností z územního souhlasu
s umístěním stavby č.j. OSU/0483/17/Ma a stavebního povolení č.j.
OZP/1845/17-3 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy a zajištěním
výběrového řízení na dodavatele stavby „Prodloužení vodovodu a kanalizace
v obci Pašovice“

116/4/2019

ZO pověřuje starostu obce Pašovice svolat další řádné zasedání zastupitelstva
obce nejpozději do 14.11.2019

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

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

