VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PAŠOVICE
na 3. zasedání, konaném dne 23.6.2022 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích
394/3/2022

ZO schvaluje způsob jednání aklamací o každém bodu programu zvlášť

395/3/2022

ZO schvaluje doplněný program 3. zasedání zastupitelstva, konaného dne
23. 6. 2022

396/3/2022

ZO určuje ověřovatele zápisu p. Radima Karlíka a p. Jiřího Sukupa

397/3/2022

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

398/3/2022

ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne 21. 4. 2022

399/3/2022

ZO Pašovice schvaluje přistoupení obce Pašovice do Sdružení místních
samospráv ČR, z.s., Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné, IČ: 751 30 165, na
základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České
republiky a ukládá starostovi obce vyplnit příslušnou přihlášku a zaslat ji spolu
s tímto usnesením na adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR, a to ve
lhůtě jednoho týdne od jednání zastupitelstva obce

400/3/2022

ZO schvaluje poskytnutí částky 20.000 Kč Mysliveckému spolku Březí PašoviceMaršov formou úhrady faktury za provedenou údržbu obecních travnatých
ploch

401/3/2022

schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: OT-014330064851/001-ADS
pro EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 280 85 400, na
pozemky p.č. 1939, 1981/1 a 2025, zapsané na LV 10001 pro k.ú. Pašovice na
Moravě, a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy

402/3/2022

ZO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč pro Česká republika
– Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01 Zlín, IČO: 708
87 306, na nákup profesionální vysokootáčkové pračky, sady čerpadel pro
externí dávkování pracích prostředků a profesionálního bubnového sušiče pro
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje v Uherském Brodě, a pověřuje
starostu obce podpisem této darovací smlouvy

403/3/2022

ZO bere na vědomí Závěrečný účet DSO Region Za Moravú za rok 2021
a Zprávu č. 329/2021/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Region
Za Moravú, IČO 70878919 za rok 2021

404/3/2022

ZO schvaluje Smlouvu č. D/1530/2022/KUL o poskytnutí neinvestiční dotace
od Zlínského kraje, se sídlem ve Zlíně, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90, IČO: 708

Miluše Knechtlová

91 320, na realizaci projektu „Restaurování kříže u staré cesty za obcí
Pašovice, parc.č. 2422 k.ú. Pašovice na Moravě“, a pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy
405/3/2022

ZO schvaluje počet 9 členů zastupitelstva obce Pašovice pro volby do
zastupitelstva obce, konané v roce 2022

406/3/2022

ZO schvaluje zprávu o připravenosti sportovního areálu na letní sezónu

407/3/2022

ZO bere na vědomí zprávu o probíhajících investičních a neinvestičních akcích
v obci Pašovice

408/3/2022

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022

409/3/2022

ZO pověřuje starostu obce zajistit sepsání smlouvy o smlouvě budoucí o
odkoupení části pozemku p.č. 941/35 a p.č. 1941/32 a pozemku p.č. 1942/2
za účelem realizace investiční akce Rekonstrukce místní komunikace v části
obce Záhumní nejpozději do 25.8.2022

410/3/2022

ZO pověřuje starostu obce Pašovice svolat další řádné zasedání zastupitelstva
obce nejpozději do 25.8.2022

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

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

