VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PAŠOVICE
na 2. zasedání, konaném dne 22.4.2021 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích
273/2/2021

ZO schvaluje způsob jednání aklamací o každém bodu programu zvlášť

274/2/2021

ZO schvaluje doplněný program 2. zasedání zastupitelstva, konaného dne
22. 4. 2021

275/2/2021

ZO určuje ověřovatele zápisu p. Ivanu Hlavínovou a p. Ludmilu Jurákovou

276/2/2021

ZO schvaluje návrhovou
a p. Marek Beníček

277/2/2021

ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne 18.2.2021

278/2/2021

ZO bere na vědomí žádost o prodej pozemku p.č. 2420 (3900 m, druh
pozemku: trvalý travní porost, zemědělský půdní fond), zapsaný na LV 10001
pro k.ú. Pašovice na Moravě, a pověřuje starostu obce do dalšího zasedání ZO
zajistit podrobné podklady o možnostech využití pozemku ve spolupráci
s odborem územního plánování Stavebního úřadu Uherský Brod

279/2/2021

Usnesení nebylo přijato

280/2/2021

ZO schvaluje účetní závěrku obce Pašovice k 31.12.2020 – bez výhrad

281/2/2021

ZO schvaluje účetní závěrku PO MŠ Pašovice k 31.12.2020 – bez výhrad

282/2/2021

ZO schvaluje provozní řád na multifunkčních hřištích ve sportovním areálu
v obci Pašovice s platností od 1.5.2021

283/2/2021

ZO schvaluje pronájem části pozemku p.č.st. 90 v k.ú. Pašovice (1,02 m2
z celkové výměry 656 m2, způsob využití: zbořeniště, druh pozemku:
zastavěná plocha a nádvoří), zapsaného na LV 10001 pro k.ú. Pašovice na
Moravě, firmě ZÁSILKOVNA s.r.o., Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9,
IČO: 28408306, a pověřuje starostu obce podpisem nájemní smlouvy

284/2/2021

ZO projednalo předložené návrhy na pořízení změny územního plánu obce
Pašovice a dle § 46 stavebního zákona je postoupí k posouzení Stavebnímu
úřadu – odboru územního plánování Městského úřadu Uherský Brod

285/2/2021

ZO schvaluje Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v obci Pašovice
na období 2021-2031

286/2/2021

ZO bere na vědomí informace k plánovaným investičním a neinvestičním
akcím v obci Pašovice v roce 2021

komisi

ve

složení

p.

Miluše

Knechtlová

287/2/2021

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021

288/2/2021

ZO projednalo dopady vládních opatření proti šíření nákazy COVID-19 na
nájemce obecního majetku a schválilo odpuštění nájmu z budovy kulturního
domu č. 214 v obci Pašovice na dobu 2 měsíců, tj. červen 2021 a červenec
2021, p. Marii Mahdalové, Bánov č. 490, IČO: 05975140

289/2/2021

ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku v roce 2021:
1000 Kč pro Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace, Hradská 82,
763 17 Lukov u Zlína
1000 Kč pro Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace,
Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště
a pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy

290/2/2021

ZO schvaluje vyřazení nedokončené investice – zateplení budovy obecního
úřadu z důvodu ukončení realizace a schvaluje vyřazení nedokončené
investice – sběrné místo u prodejny JEDNOTA z důvodu ukončení realizace.

291/2/2021

ZO pověřuje starostu svolat další řádné zasedání nejpozději do 17.6.2021

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

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

