Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 18. 9. 2008
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

__________________________________________________________________________________________

Přítomni:
Omluveni:

Jaromír Čáp, Milan Popelka, Marie Nedbalová, Josef Gajdůšek,
Jitka Hasíková, Jarmila Mikulčíková, Stanislav Marášek, Dana Kadlčková
ing. Vojtěch Pekař

Jednání zastupitelstva obce, konaného v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájil
v 19.00 hod. Jaromír Čáp.
Předsedající přečetl program zasedání. Nebyl navržen žádný bod programu k jeho doplnění.
Hlasování o přijetí navrženého programu jednání: PRO: 8
Usnesení bylo přijato.
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Marii Nedbalovou a p. Danu Kadlčkovou.
Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu: PRO: 8
Ověřovatelé zápisu byli určeni.
Předsedající navrhl členy návrhové komise p. Josefa Gajdůška a Milana Popelku
Hlasování o schválení návrhové komise: PRO: 8
Návrhová komise byla určena.
Předsedající určil zapisovatelkou zasedání zastupitelstva obce Janu Kůrovou.
Kontrola plnění usnesení
Zprávu o plnění usnesení přednesla p. Marie Nedbalová, předsedkyně kontrolního výboru –
zpráva je přílohou zápisu. Na jednání dne 26.6.2008 byla z celkového počtu 11 usnesení
schválena usnesení č. 1,2,5,7,8,10. Na vědomí byla vzata usnesení č. 3,4,6,9.
V ukládající části zápisu byl uložen úkol k usnesení č. 11 – svolat další řádné zasedání ZO
nejpozději do 18.9.2008 – úkol splněn.
Hlasování o schválení zprávy o plnění usnesení: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Zpráva o hospodaření obce za 1.pololetí 2008
Zprávu přednesla předsedkyně finančního výboru p. Mikulčíková:
rozpočet
plnění
tř.1 daňové příjmy
4.644.000
2.655.667
tř.2 nedaňové příjmy
544.000
384.286,38
tř.3 kapitálové příjmy
0
0
tř.4 přijaté dotace
714.000
24.000
Příjmy celkem
5.902.000
3.063.843,38
tř.5 běžné výdaje
5.686.000
1.899.884,40
tř.6 kapitálové výdaje
957.000
208.307,50
Výdaje celkem
6.643.000
2.108.191
Stav běžného účtu k 30.6.2008: 1.595.655,99 Kč
Stav úvěrového účtu (oprava KD) k 30.6.2008: 6.275.860,-- Kč

plnění v %
57,18
70,64
0
3,36
51,91
33,41
21,77
31,74
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Usnesení bylo přijato
Úprava rozpočtu č. 3 na rok 2008
Návrh na úpravy rozpočtu přednesla předsedkyně finančního výboru p. Mikulčíková
(podrobný rozpis je přílohou zápisu).
Jedná se o navýšení příjmů o částku 74.000,-- a navýšení výdajů o 128 000,-. Rozdíl mezi
příjmy a výdaji (54.000,-) bude financován zůstatkem BÚ z roku 2007.
Hlasování o schválení změny rozpočtu č. 3 na rok 2008: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Zpráva o průběhu investičních a neinvestičních akcí
Zprávu přednesl starosta obce J. Čáp:
V současné době je dokončována oprava místních komunikací, na které obec získala dotaci od
Zlínského kraje ve výši 629.000 Kč a finanční výpomoc od Zlínského kraje 370.000 Kč.
Výstavba autobusové zastávky – v současné době probíhá stavební řízení.
Je objednaná plošina na zajištění opravy střechy na kapli.
Připravuje se oprava lávek přes potoky.
Hlasování o schválení zprávy o průběhu inv. a neinv. akcí: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Zprávy výborů a komisí o činnosti za 1.pololetí 2008
Finanční výbor – Jarmila Mikulčíková: členky FV se scházely ke zpracování návrhů změn
rozpočtu, vypracovaly zprávu o hospodaření obce za rok 2007, za 1.čtvrtletí a za 1.pololetí
2008.
Kontrolní výbor – Marie Nedbalová: od poslední zprávy o činnosti, která byla datována
k 31.3.2008, kontrolní výbor ZO Pašovice ve 2.čtvrtletí 2008 provedl kontrolu usnesení
veřejných zasedání zastupitelstva obce.
Komise pro rozvoj – ing. Vojtěch Pekař (pro nepřítomnost zastupuje člen komise Stanislav
Marášek): členové komise spolupracovali při přípravě území v lokalitě Záhumní pro
navrhovanou změnu ÚP. Proběhla předběžná jednání s majiteli pozemků, byla připravena
studie předmětného území za účelem rozdělení lokality na jednotlivé stavební pozemky a
celý postup je průběžně konzultován s jedním z možných zpracovatelů změny ÚP. Dosavadní
jednání zástupců obce s vlastníky pozemků zatím nepřinesla souhlasné stanovisko obou stran.
Pro konečnou dohodu zúčastněných je nutné dosažení vyrovnané ekonomické bilance, tzn. že
náklady, spojené s nákupem pozemků a vybudováním základní technické vybavenosti budou
v rovnováze s příjmy z prodeje pozemků potenciálním stavebníkům. Komise i nadále sleduje
stavby, které jsou předmětem řízení stavebního úřadu v Uh.Brodě a informuje stavebníky o
možnostech výstavby jednotlivých druhů staveb.
Kulturní komise – Dana Kadlčková: kulturní komise se v 1.pololetí 2008 podílela na
organizaci dětského karnevalu (spolu s MŠ Pašovice). Soutěž ve stavění sněhuláků a
sáňkování se pro nedostatek sněhu opět neuskutečnila. V dubnu proběhla akce „Pálení
čarodějnic“ a v květnu zájezd do Slováckého divadla v Uherském Hradišti.
Sociální komise – Jitka Hasíková: členky v 1.pololetí provedly 3 návštěvy u problémové
rodiny. Podle seznamu důchodců byli vytipováni občané, kteří by mohli potřebovat sociální
služby. Průběžně probíhá spolupráce s občany při vyřizování příspěvku na péči a při
vyřizování žádostí o mimořádné výhody. Poradenská činnost v ostatních odvětvích sociální
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odborem, oddělením sociálně právní ochrany dětí MěÚ Uh.Brod a se ZŠ Prakšice.
Hlasování o schválení zpráv o činnosti výborů a komisí v 1.pololetí 2008: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Příprava podkladů pro zpracování rozpočtu na rok 2009
Členové zastupitelstva obce předloží předsedkyni finančního výboru své požadavky a
podklady pro zpracování návrhu rozpočtu na rok 2009 nejpozději do 17.10.2008, aby členky
FV mohly do dalšího jednání zastupitelstva sestavit návrh rozpočtu k projednání.
Hlasování o schválení termínu pro předložení podkladů pro zpracování návrhu rozpočtu 2009:
PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Návrh investičních a neinvestičních akcí narok 2009
Předseda komise pro rozvoj ing. Pekař předloží nejpozději do 17.10.2008 předsedkyni FV
návrh investičních a neinvestičních akcí na rok 2009, aby mohly být zapracovány do návrhu
rozpočtu a projednány na dalším řádném zasedání ZO.
Hlasování o schválení termínu pro předložení návrhu inv. a neinv. akcí na rok 2009: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Návrh rozpočtu na rok 2009
Předsedkyně finančního výboru zpracuje a předloží k projednání návrh rozpočtu na rok 2009
nejpozději do 6.11.2009.
Hlasování o schválení termínu pro předložení návrhu rozpočtu na rok 2009: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Krojové hody
Organizátoři krojových hodů 2008 podali zastupitelstvu obce Pašovice žádost o finanční
příspěvek na konání hodové páteční zábavy – skupina STREET 69 v částce 12.000,-- Kč.
Příspěvek bude proplacen za podmínky, že smlouva o hudební produkci bude uzavřena mezi
obcí Pašovice a jednatelem skupiny STREET 69.
Hlasování o schválení příspěvku 12.000,- Kč na zajištění krojových hodů 2008: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Příprava kulturních akcí ve 2.pololetí 2008
Předsedkyně kulturní komise p. Kadlčková: na konci října proběhne soutěž ve vykrajování
dýní s lampionovým průvodem a vítání nově narozených občanů. V sobotu 15.11.2008 se
uskuteční tradiční setkání důchodců. Podzimní drakiáda se uskuteční za spoluúčasti
Myslivecké jednoty Pašovice-Maršov a ZŠ Prakšice. Byla zaslána objednávka do SD
Uh.Hradiště na zajištění vstupenek na představení Adéla ještě nevečeřela.
Hlasování o schválení kulturních akcí na 2.pololetí 2008: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Interpelace členů ZO:
Mikulčíková: na chodníku vedle nákupního střediska má obec umístěné vývěsky, které užívá
Myslivecká jednota a MŠ Pašovice. Tyto vývěsky jsou zdemolované, naprosto nefunkční.
J.Gajdůšek sdělil, že opravu vývěsek již objednal. V případě volných finančních prostředků
by bylo možno v příštím roce nechat vyrobit nové vývěsky i před budovu OÚ.
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nutno odstranit nebo nahradit nižšími rostlinami.
Čáp: vlastníci nemovitostí u hlavní silnice si stěžují na hlučnost kostkové vozovky.
Zástupce Ředitelství silnic Zlínského kraje p. Malý sdělil, že dle plánu práce bude v roce 2008
opraven úsek z Pašovic do Velkého Ořechova, v roce 2009 úsek z Velkého Ořechova do
Doubrav a v roce 2010 bude provedena rekonstrukce průtahu přes Pašovice. Obec bude ze
svého rozpočtu hradit nové obrubníky a případné opravy chodníků. Jednání budou
pokračovat.
Hlasování o schválení jednání s ŘSZK ve věci rekonstrukce vozovky III.třídy: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Další zasedání zastupitelstva obce svolá starosta obce nejpozději do 6.11.2008
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Předsedající požádal člena návrhové komise p. Gajdůška, aby přednesl zprávu návrhové
komise.
Člen návrhové komise p. Gajdůšek posoudil průběh zasedání zastupitelstva obce s tímto
závěrem:
•

•

Návrhová komise sděluje, že v průběhu jednání zastupitelstva obce nebyly návrhové
komisi doručeny žádné návrhy na změny nebo úpravy přijatých usnesení z dnešního
zasedání, ani nové návrhy usnesení, o kterých by mělo zastupitelstvo obce jednat
a hlasovat.
Návrhová komise konstatuje, že usnesení k jednotlivým bodům programu, projednaným
na dnešním zasedání zastupitelstva obce, byla platně přijata.

Zasedání zastupitelstva obce Pašovice ukončil starosta obce Jaromír Čáp ve 20.20 hod.

