VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PAŠOVICE
na 3. zasedání, konaném dne 17.6.2021 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích
292/3/2021

ZO schvaluje způsob jednání aklamací o každém bodu programu zvlášť

293/3/2021

ZO schvaluje program 3. zasedání zastupitelstva, konaného dne

294/3/2021

ZO určuje ověřovatele zápisu p. Miluši Knechtlovou a p. Jitku Hasíkovou

295/3/2021

ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Ludmila Juráková a p. Ivana
Hlavínová

296/3/2021

ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne 22.4.2021

297/3/2021

usnesení nebylo přijato

298/3/2021

ZO schvaluje na základě provedeného výběrového řízení ze dne 5.5.2021
dodavatele stavby „Oprava místní komunikace Chalůpky“ – firmu SWIETELSKY
stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Husova 1514,
Valašské Meziříčí, PSČ 757 14, IČO: 480 35 599, a pověřuje strostu obce
podpisem smlouvy o dílo

299/3/2021

ZO schvaluje na základě provedeného výběrového řízení ze dne 17.6.2021
dodavatele stavby „Rekonstrukce návsi v Pašovicích – opěrná zeď“ – firmu
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Husova
1514, Valašské Meziříčí, PSČ 757 14, IČO: 480 35 599, a pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy o dílo

300/3/2021

ZO schvaluje na základě provedeného výběrového řízení ze dne 9.6.2021
dodavatele akce „Obnova střechy kaple v Pašovicích“ – firmu TESAŘSTVÍ
INDRA s.r.o., Hradčovice 176, PSČ 687 33, IČO: 037 60 472, a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy o dílo

301/3/2021

ZO bere na vědomí informaci o získaných dotacích na investiční a neinvestiční
akce v roce 2021

302/3/2021

ZO schvaluje celoroční hospodaření obce Pašovice a závěrečný účet obce za
rok 2020 včetně zprávy č. 223/2020/EKO o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Pašovice, IČO 00542326, za rok 2020 – bez výhrad

303/3/2021

ZO schvaluje výjimku z počtu dětí v příspěvkové organizaci Mateřská škola
Pašovice pro školní rok 2021/2022 a povoluje naplnit třídu mateřské školy do
28 dětí, smyslově, tělesně a duševně zdravých

17. 6. 2021

304/3/2021

ZO Pašovice jako zřizovatel Mateřské školy Pašovice, okres Uherské Hradiště,
příspěvkové organizace, vydává souhlas s realizací projektu „Výzva 80 v MŠ
Pašovice“, reg.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_0280/0020697 z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání, Prioritní osy PO3 – Rovný přístup ke kvalitnímu
předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, realizace projektu od
1.9.2021 do 30.6.2023

305/3/2021

ZO schvaluje navýšení příspěvku do sociálního fondu obce Pašovice na rok
2021 o částku 30.000 Kč

306/3/2021

ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství, platnou od 1.1.2022

307/3/2021

ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. D/1167/2021/KUL o poskytnutí
neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje na realizaci projektu:
„Restaurování kamenného kříže na hřbitově v Pašovicích“ a pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy

308/3/2021

ZO schvaluje dodatek č. 1 Smlouvy o bezúplatném převodu majetku ze dne
30.9.2020, uzavřen mezi Městem Koryčany, IČ 00287334, se sídlem Náměstí
401, 768 05 Koryčany, a Obcí Pašovice, IČ: 00542326, Pašovice č. 100,
a pověřuje starostu obce podpisem tohoto Dodatku

309/3/2021

ZO bere na vědomí informace zástupce vlastníků při komplexních
pozemkových úpravách v k.ú. Maršov u Uherského Brodu a pověřuje starostu
obce podat žádost na Státní pozemkový úřad o realizaci stavby hlavní polní
cesty C1 na pozemku p.č. 3223 a p.č. 2966, zapsané na LV 10001 pro k.ú.
Pašovice na Moravě

310/3/2021

ZO pověřuje starostu obce Pašovice svolat další řádné zasedání zastupitelstva
obce nejpozději do 9.9.2021

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

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

