Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 6. 11. 2008
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

__________________________________________________________________________________________

Přítomni:

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. Navrhl doplnit program jednání o následující body:
- projednání a schválení obecně závazné vyhlášky obce Pašovice č. 1/2008 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
- schválení projektu multifunkčního hřiště
- schválení jednorázového příspěvku na aktualizaci SRP MAS DP v roce 2008
Hlasování o přijetí doplněného programu jednání: PRO: 9
Usnesení bylo přijato.
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. ing. Vojtěcha Pekaře a p. Stanislava Maráška.
Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu: PRO: 9
Ověřovatelé zápisu byli určeni.
Předsedající navrhl členy návrhové komise p. Josefa Gajdůška a p. Jarmilu Mikulčíkovou.
Hlasování o schválení návrhové komise: PRO: 9
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 18.9.2008 byla z celkového počtu 13 usnesení
schválena usnesení č. 1,-4, 10, 12. Na vědomí byla vzata usnesení č. 5,6,11.
V ukládající části zápisu byl uložen úkol k usnesení č. 7 – ZO ukládá předsedům komisí
a výborů zpracovat finanční požadavky pro zpracování návrhu rozpočtu obce na rok 2009
– úkol splněn. Usnesení č. 8 – ZO ukládá komisi výstavby a rozvoje zpracovat návrh
investičních a neinvestičních akcí na rok 2009 – úkol splněn. Usnesení č. 9 – ZO ukládá
předsedkyni finančního výboru zpracovat návrh rozpočtu obce na rok 2009 – úkol splněn.
Usnesení č. 13 – ZO ukládá starostovi obce svolat další zasedání nejpozději do 6.11.2008 –
úkol splněn.
Hlasování o schválení zprávy o plnění usnesení: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Úprava rozpočtu č. 4 na rok 2008
Návrh na úpravu rozpočtu předložila předsedkyně finančního výboru J. Mikulčíková – je
součástí zápisu.
Hlasování o schválení úpravy rozpočtu č. 4 na rok 2008: PRO 8
Usnesení bylo přijato

-2Schválení příspěvku na aktualizaci SRP MAS DP v roce 2008
Obec Pašovice jako člen Regionu Za Moravú přispěje na obnovu strategického rozvojového
plánu Místní akční skupiny Dolní Poolšaví pro podání žádosti o dotaci v dalším kole částkou
7,- Kč na jednoho občana.
Hlasování o schválení příspěvku v roce 2008: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Zpráva o průběhu investičních a neinvestičních akcí
Zprávu přednesl starosta obce J. Čáp:
- oprava MK dokončena, provedena kontrola pracovnicemi KÚ ZK, podáno vyúčtování
a požádáno o vyplacení přislíbené dotace a finanční výpomoci
- sběrný dvůr – zkolaudován, zahájen provoz, uzavřena smlouva s firmou ASEKOL na odběr
elektrozařízení – nutno dodat nerozbité, jinak se poškozené výrobky likvidují jako objemný
odpad.
- autobusová zastávka – stavba probíhá, předpokládaný termín dokončení 11/2008.
Financování: dojednán splátkový kalendář do 9/2009.
- vytvoření 16 stavební míst v ulici Záhumní: vzhledem k požadavkům majitele uvažovaného
pozemku je pro obec nereálné zajistit zasíťování. Stavební pozemky (800-1200m ) by vyšly
kupce na cca 800,-- Kč. Obec zastavuje další jednání.
Hlasování o schválení zprávy o průběhu inv. a neinv. akcí: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Příprava investičních a neinvestičních akcí na rok 2009
Zprávu přednesl ing. Pekař:
V roce 2009 bude splacena autobusová zastávka dle dojednaného splátkového kalendáře
(1 mil. Kč). Vzhledem k tomu, že dle příslibu ŘSZK bude provedena výměna povrchu
hlavní silnice přes obec Pašovice v roce 2012, je nutno připravit finanční prostředky na
výměnu chodníkových obrub a úhradu části projektové dokumentace této stavby. V příštím
roce obec plánuje menší opravy. Konkrétní akce budou projednány na prvním zasedání
v roce 2009.
Hlasování o schválení zprávy o přípravě investičních a neinvestičních akcí na rok 2009:
PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Projednání návrhu rozpočtu na rok 2009
Členky finančního výboru zpracovaly návrh rozpočtu, který byl předložen k projednání
členům ZO. Do návrhu byly zapracovány požadavky předsedů komisí a výborů. Rozpočet
bude projednán a schválen na příštím zasedání ZO.
Hlasování o schválení návrhu rozpočtu na rok 2009: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Schválení sociálního fondu obce Pašovice na rok 2009
Sociální fond obce je tvořen 4% z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných
funkcionářů za rok 2008, přispívá se z něj na stravenky zaměstnanců a uvolněných
funkcionářů obce.
Hlasování o schválení sociálního fondu na rok 2009: PRO: 9
Usnesení bylo přijato

-3Rekonstrukce hlavní silnice přes obec Pašovice
Vlastníkem komunikace je Ředitelství silnic Zlínského kraje. Výměna povrchu vozovky je
zařazena do dlouhodobého plánu, její zahájení se předpokládá nejdříve v roce 2012. Realizaci
vlastních stavebních prací musí předcházet zpracování projektové dokumentace a vyřízení
potřebných povolení, které bude časově náročné. Přípravné práce budou zahájeny jednáním
ve věci zadání projektové dokumentace, které svolá vedoucí oddělení přípravy investičních
staveb ŘSZK ing. Hladký nejpozději do 15.11.2008. Na jednání bude dohodnut postup při
zadání PD a rozdělení mezi dva investory dle vlastnictví jednotlivých stavebních objektů
(ŘSZK a Obec Pašovice). Do doby realizace rekonstrukce silnice bude zajišťovat SÚS
Slovácka s.r.o. lokální předláždění povrchu a případné opravy jejího odvodnění.
Hlasování o schválení zprávy o přípravě rekonstrukce hlavní silnice přes obec Pašovice:
PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Inventarizace majetku obce k 31.12.2008
Předsedkyně kontrolního výboru zajistí provedení inventarizace majetku obce v termínu
k 31.12.2008
Hlasování o schválení provedení inventarizace majetku k 31.12.2008: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky obce Pašovice č. 1/2008 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů v roce 2009
Při stanovení výše poplatku se vychází ze skutečných nákladů za rok 2007. Poplatek na
jednoho poplatníka činí 310,-- Kč.
Hlasování o schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2008: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Multifunkční hřiště
Obec Pašovice jako člen Regionu Za Moravú se zapojila do projektu vybudování dětských
multifunkčních hřišť, na jejichž výstavbu bude možno žádat o dotaci. Zastupitelstvo obce
projednalo předloženou projektovou dokumentaci.
Hlasování o schválení projektové dokumentace multifunkčního dětského hřiště: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Další zasedání zastupitelstva obce svolá starosta obce nejpozději do 12.12.2008
Hlasování: PRO: 9
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:
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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 21.40 hod.

