
 

INFORMACE 
  

Na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
v platném znění, dle ustanovení § 93 odst. 1, informuji o místě,  

době a navrženém programu zasedání zastupitelstva obce 
 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PASOHLÁVKY 
je svoláno na úterý 20. prosince 2022 v 18:00 hod 
do zasedací místnosti Obecního úřadu Pasohlávky 

 
Navržený program: 
 
1) Zahájení, schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

2) Schválení programu 

3) Záměr obce č. 20/2022 – Směna pozemku p.č.st. 931 v k.ú. Pasohlávky (polyfunkční dům) 

4) Záměr obce č. 21/2022 – Směna pozemku p.č. 5517 v k.ú. Mušov (Rybníkářství Pohořelice) 

5) Záměr obce č. 22/2022 – Prodej části pozemku p.č. 5051/1 v k.ú. Pasohlávky (EG.D -trafostanice) 

6) Záměr obce č. 24/2022 – Prodej pozemku p.č. 3164/106 v k.ú. Mušov (pod kapličkou) 

7) Rozpočtové opatření č. 4/2022 

8) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Pasohlávky 2023–2025 

9) Návrh rozpočtu obce Pasohlávky na rok 2023 

10) Příplatek mimo základní kapitál společnosti Pasohlávská rekreační s.r.o. (pořízení modulových 
domků 

11) Vzdání se předkupního práva k nemovitosti na pozemku p.č.st. 350 včetně doplňkové stavby na 
pozemku p.č. 3163/277 v k.ú. Mušov (nemovitost ev.č. 125, ve prospěch společnosti Pasohlávská 
rekreační s.r.o.) 

12) Vzdání se předkupního práva k nemovitosti na pozemku p.č.st. 353 v k.ú. Mušov (nemovitost 
ev.č. 57, ve prospěch společnosti Pasohlávská rekreační s.r.o.) 

13) Žádost o prominutí nájemného za pronájem nemovitosti č.p. 22, č.j. OUPA-759/2022 

14) Žádost o finanční dotaci z rozpočtu obce Pasohlávky (ZO Český svaz žen Pasohlávky) 

15) Žádost o poskytnutí finančního daru (ZŠ a MŠ Pohořelice, p.o.) 

16) Žádost o výjimku z nočního klidu pro akci Euro Bike Fest 2023 

17) Pověření RO k provedení závěrečného rozpočtového opatření ke dni 31.12.2022 

18) Příloha č. 11 ke Statutu sociálního fondu 

19) Odměny členů výborů a komisí, kteří nejsou členy ZO 

20) Ceník stočného pro rok 2023 

21) Různé, Diskuse a Závěr 

 
V Pasohlávkách dne 12. prosince 2022 

        ………………………………………….. 
        Martina Dominová, DiS. 

starostka obce 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 

Sejmuto z úřední desky dne: 


