VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PAŠOVICE
na 1. zasedání, konaném dne 17.2.2022 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích
359/1/2022

ZO schvaluje způsob jednání aklamací o každém bodu programu zvlášť

360/1/2022

ZO schvaluje program 1. zasedání zastupitelstva, konaného dne 17. 2. 2022

361/1/2022

ZO určuje ověřovatele zápisu p. Radima Karlíka a p. Martina Hořínka

362/1/2022

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

363/1/2022

ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne 9. 12. 2021

364/1/2022

ZO schvaluje zprávu o finančním hospodaření obce za rok 2021

365/1/2022

ZO schvaluje zprávu o hospodaření PO MŠ Pašovice za rok 2021

366/1/2022

ZO schvaluje
k 31.12.2021

367/1/2022

ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtu obce Pašovice a darovací smlouvy ve formě finančního příspěvku
v roce 2022 pro

zprávu o provedení inventarizace majetku obce Pašovice

Myslivecký spolek Březí
SDH Pašovice
FS Holomňa
ZŠ a MŠ Prakšice
Spolek Pašovsko-Prakšická hodová chasa
TJ Sokol Prakšice
Spolek Rybníkářství Holomňa
Centrum zdravotně postižených Zlín
DS Lukov, p.o.
Sociální služby, p.o., Uh.Hradiště – pro DS Nezdenice

15.000,00
20.000,00
20.000,00
11.000,00
10.000,00
50.000,00
20.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

a pověřuje starostu obce podpisem těchto smluv
368/1/2022

ZO bere na vědomí informaci o podaných žádostech o dotace na investiční
a neinvestiční akce v roce 2022

369/1/2022

ZO schvaluje investiční a neinvestiční akce na rok 2022

370/1/2022

ZO schvaluje s účinností od 17.2.2022 velitele Jednotky sboru dobrovolných
hasičů obce Pašovice, kategorie JPO III/1, p. Stanislava Hložka, Pašovice
č. 216, a pověřuje starostu obce podpisem jmenovacího dekretu

371/1/2022

ZO projednalo předložený návrh na pořízení změny územního plánu obce
Pašovice a dle § 46 stavebního zákona jej postoupí k posouzení Stavebnímu
úřadu – odboru územního plánování Městského úřadu v Uherském Brodě

372/1/2022

Usnesení nebylo přijato

373/1/2022

ZO schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 8/2 (cca 13 m2), druh
pozemku: zahrada, zapsaného na LV 10001 pro k.ú. Pašovice na Moravě

374/1/2022

ZO schvaluje určení sídla Folklorního spolku Holomňa, IČO 227 54 156, na
adrese Obecního úřadu Pašovice, Pašovice č. 100, a pověřuje starostu obce
podpisem dohody o určení adresy sídla spolku

375/1/2022

ZO bere na vědomí žádost ředitelky PO MŠ Pašovice o výměnu plynových
kotlů a pověřuje starostu zajištěním cenových nabídek od dodavatelů

376/1/2022

ZO schvaluje úhradu školení pro 7 členů JSDHO Pašovice na obsluhu motorové
pily pro zásah v IZS

377/1/2022

ZO bere na vědomí žádost o prodloužení místní komunikace v horní části
Podbůdí a pověřuje starostu jednáním o odkoupení pozemku p.č. 2323,
zapsaným na LV 511 pro k.ú. Pašovice na Moravě a zajištěním podkladů
k projektové dokumentaci

378/1/2022

ZO bere na vědomí návrh obce Prakšice na změnu katastrálního území
a pověřuje starostu obce zajistit společné jednání mezi obcí Pašovice a obcí
Prakšice

379/1/2022

ZO pověřuje starostu obce svolat další řádné zasedání zastupitelstva obce
nejpozději do 21.4.2022

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

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

