Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 12. 12. 2008
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

__________________________________________________________________________________________

Přítomni:
Omluveni:

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

Jednání zastupitelstva obce, konaného v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájil
v 18.00 hod. Jaromír Čáp.
Předsedající přečetl program zasedání. Navrhl doplnit program jednání o následující body:
- projednání nabídky p. Františka Staroby, Krnov, ve věci darování části pozemků
p.č. 2076, 2090 a 2152 obci Pašovice
- vyúčtování příspěvku na činnost TJ SOKOL Prakšice-Pašovice na rok 2008
- vyúčtování příspěvku na činnost SDH Pašovice na rok 2008
- projednání a schválení zprávy o provedené veřejnoprávní kontrole v MŠ Pašovice
- rekonstrukce WC a soc.zařízení v budově MŠ Pašovice
Hlasování o přijetí doplněného programu jednání: PRO: 6
Usnesení bylo přijato.
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Josefa Gajdůška a p. Milana Popelku.
Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu: PRO: 6
Ověřovatelé zápisu byli určeni.
Předsedající navrhl členy návrhové komise p. ing. Vojtěcha Pekaře a p. Danu Kadlčkovou.
Hlasování o schválení návrhové komise: PRO: 6
Návrhová komise byla určena.
Předsedající určil zapisovatelkou zasedání zastupitelstva obce Janu Kůrovou.
Kontrola plnění usnesení
Zprávu o plnění usnesení přednesla p. Dana Kadlčková – zpráva je přílohou zápisu. Na
jednání dne 6.11.2008 byla z celkového počtu 15 usnesení schválena usnesení č. 1,-6, 10, 13
a 14. Na vědomí byla vzata usnesení č. 7,8,9 a 11.
V ukládající části zápisu byl uložen úkol k usnesení č. 12 – ZO ukládá kontrolnímu výboru
provést ve spolupráci se členy zastupitelstva obce inventarizaci majetku obce Pašovice
k 31.12.2008 – úkol probíhá. Usnesení č. 15 – ZO ukládá starostovi obce svolat další řádné
zasedání ZO do 12.12.2008 – úkol splněn.
Hlasování o schválení zprávy o plnění usnesení: PRO: 6
Usnesení bylo přijato
Úprava rozpočtu č. 5 na rok 2008
Návrh na úpravu rozpočtu předložila předsedkyně finančního výboru J. Mikulčíková
– je součástí zápisu.
Hlasování o schválení úpravy rozpočtu č. 5 na rok 2008: PRO 6
Usnesení bylo přijato

-2Schválení plánu práce zastupitelstva na rok 2009
Plán práce zastupitelstva předložil k projednání starosta obce – je součástí zápisu.
Nikdo z přítomných nenavrhl doplnění nebo úpravu plánu práce.
Hlasování o schválení plánu práce na rok 2009: PRO: 6
Usnesení bylo přijato
Žádosti o finanční příspěvky pro zájmové a neziskové organizace na rok 2009
Žádosti předložil starosta obce.
- TJ SOKOL Prakšice-Pašovice 30.000,- Kč
- Centrum pro zdravotně postižené ZK – pobočka Uherské Hradiště 1.000,- Kč
- CHARITA Uherský Brod 2.000,- Kč
- Český klub nedoslýchavých HELP Uh.Brod 1.000,- Kč
- Svaz neslyšících a nedoslýchavých Uh.Hradiště 1.000,- Kč
- Svaz včelařů Uh.Brod 1.000,- Kč
- Chovatelé a milovníci koní Pašovice na pořádání Hubertovy jízdy 6.000,- Kč
- Taneční skupina COUNTRY MIX na pořádání Country bálu a Dětského dne 7.000,- Kč
Hlasování o schválení příspěvků na rok 2009: PRO: 6
Usnesení bylo přijato
Rekonstrukce WC a sociálního zařízení v budově MŠ Pašovice
Ředitelka MŠ Pašovice požádala o rekonstrukci sociálního zařízení z důvodu navýšení počtu
dětí tak, aby vyhovovala hygienickým normám. Předběžný rozpočet je cca 60.000,-- Kč.
Finanční výbor zahrne tuto částku do první úpravy rozpočtu v roce 2009.
Hlasování o schválení rekonstrukce soc.zařízení v budově MŠ Pašovice v roce 2009: PRO: 6
Usnesení bylo přijato
Rozpočet obce Pašovice na rok 2009
Rozpočet zpracovaly členky finančního výboru. Zapracovaly do něj požadavky komisí a
výborů. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce od 25.11.2008 do 12.12.2008.
Hlasování o schválení rozpočtu na rok 2009: PRO: 6
Usnesení bylo přijato
Různé
Rekonstrukce silnice III/49714 v obci Pašovice (kostky). Stávající vozovka má šířku 7 m,
po rekonstrukci se má zmenšit na 6,5 m mezi obrubami. V roce 2010 bude zadána projektová
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. Její součástí bude monitoring kanalizace,
která se nachází pod vozovkou – všechno zajistí obec. Navržené technické řešení projedná
ŘSZK. Obec bude investorem obrub, chodníku, sjezdu k nemovitostem, napojení MK včetně
odvodnění a dopravního značení, případných přeložek inženýrských sítí. ŘSZK bude
investorem rekonstrukce silnice mezi obrubami včetně odvodnění (tj. uliční vpusti a jejich
připojení ke kanalizaci) a dopravního značení.
Realizace stavební akce se předpokládá v roce 2012.
Hlasování o přijetí zprávy o průběhu jednání s ŘSZK o rekonstrukci vozovky: PRO: 6
Usnesení bylo přijato

-3Odkoupení pozemku na Záhumní za účelem vybudování stavebních parcel: zástupci
obce Pašovice se s majiteli (manželé Gajdůškovi, Prakšice) nedohodli a majitelé písemně
sdělili, že od prodeje pozemku p.č. 1941/8 odstupují.
Hlasování o přijetí zprávy: PRO: 6
Usnesení bylo přijato
Darování pozemků: p. František Staroba, Krnov, nabídl obci darem pozemky parc.č. 2076,
2090 a 2152 v k.ú. Pašovice s tím, že náklady spojené s převodem uhradí obec Pašovice.
Hlasování o schválení přijetí daru: PRO: 6
Usnesení bylo přijato
Vyúčtování příspěvku na činnost TJ SOKOL Prakšice-Pašovice v r. 2008: předseda TJ
SOKOL p. Velecký předložil vyúčtování dotace na činnost, poskytnutou v roce 2008 –
celková částka 25.000,- Kč byla použita na úhradu dopravy na dorostenecká utkání. Podrobné
vyúčtování je součástí zápisu
Hlasování o schválení vyúčtování: PRO: 6
Usnesení bylo přijato
Vyúčtování příspěvku na činnost SDH Pašovice v r. 2008: dotace v roce 2008 byla
navýšena na 50.000,- Kč z důvodu pořádání oslav 80.výročí založení SDH. Finanční
prostředky byly použity na doplnění stejnokrojů a materiální zajištění oslavy. Vyúčtování je
součástí zápisu.
Hlasování o schválení vyúčtování: PRO: 6
Usnesení bylo přijato
Veřejnosprávní kontrola MŠ Pašovice: kontrolu hospodaření provedla p. Marie Nedbalová
a Jana Kůrová dne 1.12.2008. Obec Pašovice poskytla do rozpočtu MŠ Pašovice PO částku
230.000,- Kč na zajištění provozu. Kontrolou pokladny a uhrazených faktur nebyly zjištěny
nedostatky ani nehospodárné čerpání finančních prostředků.
Hlasování o schválení zprávy o provedené veřejnoprávní kontrole v MŠ PO Pašovice v roce
2008: PRO: 6
Usnesení bylo přijato
Další zasedání zastupitelstva obce svolá starosta obce nejpozději do 8.2.2009
Hlasování: PRO: 6
Usnesení bylo přijato
Předsedající požádal člena návrhové komise p. ing. Pekaře, aby přednesl zprávu návrhové
komise.
Člen návrhové komise p. ing. Pekař 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 19.30 hod.

