Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 5. 2. 2009
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

__________________________________________________________________________________________

Přítomni:

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

Omluveni: Jarmila Mikulčíková
Jednání zastupitelstva obce, konaného v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájil
v 19.00 hod. Jaromír Čáp.
Předsedající přečetl program zasedání a navrhl jeho doplnění:
- schválení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce
- projednání a schválení zprávy o výsledku inventarizace majetku obce k 31.12.2008
- projednání žádosti Myslivecké jednoty Pašovice-Maršov o příspěvek na školení
- rekonstrukce vozovky III. třídy přes obec Pašovice
Hlasování o přijetí doplněného programu jednání: PRO: 8
Usnesení bylo přijato.
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Danu Kadlčkovou a p. Marii Nedbalovou.
Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu: PRO: 8
Ověřovatelé zápisu byli určeni.
Předsedající navrhl členy návrhové komise p. Jitku Hasíkovou a p. Stanislava Maráška.
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. Dana Kadlčková – zpráva je přílohou zápisu. Na
jednání dne 12.12.2008 byla z celkového počtu 15 usnesení schválena usnesení č. 1,-9, 12, 13
a 14. Na vědomí byla vzata usnesení č. 10 a 11.
V ukládající části zápisu byl uložen úkol k usnesení č. 15 – ZO ukládá starostovi obce svolat
další řádné zasedání ZO do 8.2.2009 – úkol splněn.
Hlasování o schválení zprávy o plnění usnesení: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Zpráva o hospodaření obce za rok 2008
Zprávu o hospodaření předložila předsedkyně finančního výboru. Je přílohou zápisu.
Třída 1 – Daňové příjmy
5.493.768
Třída 2 – Nedaňové příjmy
585.089,82
Třída 3 – Kapitálové příjmy
138.080
Třída 4 – Přijaté transfery
788.954
PŘÍJMY CELKEM
7.005.891,82
Třída 5 – Běžné výdaje
5.469.876,69
Třída 6 – Kapitálové výdaje
857.598,50
VÝDAJE CELKEM
6.327.475,19

-2Rozpočet byl v příjmové části plněn na 99,76%, ve výdajové části byl plněn na 99,16%.
Zůstatek běžného účtu k 31.12.2008:
1.551.218,14 Kč
Zůstatek nesplaceného úvěru k 31.12.2008:
6.034.480,-- Kč
Hlasování o schválení zprávy o hospodaření obce Pašovice v roce 2008: PRO 8
Usnesení bylo přijato
Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Pašovice v roce 2008
Zprávu přednesla ředitelka MŠ p. Renata Štursová. Je přílohou zápisu.
Přehled příjmů: Kraj – přímá dotace (ze státního rozpočtu)
844.800
Provozní dotace od zřizovatele (obec Pašovice)
230.000
Úroky na BÚ
50
Úplata MŠ
18.000
Vratka zálohy na spotřebu el.energie
5.415
Sponzorský dar – Hasičská pojišťovna
2.000
Použití fondu rezerv
5.879
Příjmy celkem
1.106.144
Přehled výdajů: Náklady na zaměstnance a učební pomůcky
844.800
Provozní náklady - materiál
61.044
- energie
98.153
- opravy a údržba
2.363
- cestovné
196
- reprezentace
630
- ostatní služby
68.233
- ostatní náklady (banka, pojištění)
10.725
Výdaje celkem
1.106.144
Hospodářský výsledek k 31.12.2008: 0 Kč
Ředitelka MŠ požádala o zařazení do rozpočtu v následujících letech výměnu oken.
Hlasování o schválení zprávy o hospodaření PO MŠ Pašovice: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Zpráva o výsledku inventarizace majetku obce k 31.12.2009
Zprávu přednesla předsedkyně kontrolního výboru p. Nedbalová.
Byla provedena fyzická a dokladová inventarizace, o které byl vyhotoven zápis. Porovnáním
účetního stavu se stavem skutečným nebyly shledány rozdíly.
Hlasování o schválení zprávy o provedené inventarizaci k 31.12.2008: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Upřesnění investičních akcí v roce 2009
- autobusová zastávka je dokončena a zkolaudována, obec Pašovice v roce 2009 uhradí
firmě SÚS Slovácka Jarošov dle smluveného splátkového kalendáře 2 faktury v celkové výši
1.200.000 Kč.
- vodovodní přípojka k budově OÚ a KD
- akce budou prováděny v rozsahu schváleného rozpočtu a dle vývoje daňových příjmů.
Hlasování o schválení investičních akcí v roce 2009: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
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- výstavba multifunkčních hřišť – probíhá, akce byla zahájena v loňském roce
(projekt, stavební povolení). Na tuto akci je možno získat 90% dotace.
- CZECH POINT a datová schránka – na žádosti o dotaci se bude podílet město Uherský
Brod, se kterým obec Pašovice uzavře smlouvu o spolupráci.. Je možno získat 80.000 Kč
na počítačové vybavení pracoviště, podíl obce je 20.000 Kč. Žádost byla podána.
Hlasování o schválení dotačních titulů na rok 2009: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Návrh na úpravu měsíčních odměn pro neuvolněné členy ZO
Předsedkyně finančního výboru předložila k projednání a schválení návrh na úpravu
měsíčních odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva obce dle Nařízení vlády č. 20/2009,
kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, s platností od 1.2.2009.
Návrh je součástí zápisu.
Hlasování o schválení odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva obce od 1.2.2009: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Žádost Myslivecké jednoty o příspěvek na školení
J. Gajdůšek předložil k projednání žádost Myslivecké jednoty o příspěvek na školení, které se
konalo ve spolupráci ČMJ a VFU Brno na základě zákona č. 166/1999 Sb., kterým se
stanovuje odborná způsobilost k vyšetření těla ulovené a volně žijící zvěře. Tento zákon
stanovuje požadavky veterinární péče na chov a zdraví zvířat, práva a povinnosti fyzických
a právnických osob. Jedná se o předcházení vzniku a šíření nákaz, onemocnění a přenosu
nemocí ze zvířat na člověka. Za MJ Pašovice-Maršov se školení zúčastnil p. Michal Valerián.
Cena školení je 4.500,-- Kč. Práce osoby s touto odborností bude prospěšná a bude sloužit
nejenom za účelem myslivosti, ale i veřejnosti.
Hlasování o schválení příspěvku 4.500,-- Kč pro Mysliveckou jednotu Pašovice-Maršov
v roce 2009: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Návrh na úpravu rozpočtu č. 1 na rok 2009
Návrh na úpravu rozpočtu zpracoval finanční výbor, předkládá předsedkyně FV
p. Mikulčíková. Návrh úpravy rozpočtu je součástí zápisu.
Jedná se o navýšení výdajů na přestavbu WC s umývárnou a sociálního zařízení v budově
MŠ, navýšení měsíčních odměn pro členy ZO včetně odvodů sociálního a zdravotního
pojištění hrazeného zaměstnavatelem a příspěvek na činnost MJ Pašovice-Maršov.
Hlasování o schválení úpravy rozpočtu č. 1 na rok 2009: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Rekonstrukce silnice přes obec Pašovice
p. Čumíček, Majitel RD č. 146 v obci Pašovice, opět písemně požádal starostu o urychlené
řešení rekonstrukce vozovky. Starosta se společně s předsedou komise pro rozvoj
ing. Pekařem obrátí na Ředitelství silnic Zlínského kraje a požádají o zkrácení termínu pro
zahájení rekonstrukce.
Hlasování : PRO: 8
Usnesení bylo přijato
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Starosta: Obec Prakšice poskytla starostovi obce Pašovice pro informaci kopii rozpisu
rozpočtu na rok 2009 pro ZŠ Prakšice.
Dotace na školství ze státního rozpočtu
283.000
Provozní příspěvek od obce Pašovice
230.000
Provozní příspěvek od obce Prakšice /i na MŠ/
600.000
Starosta: navrhuje i nadále nepožadovat úhradu za užívání podkrovních prostor nad kulturním
sálem. Zjistil, že okolní obce provoz takových zařízení také dotují.
Marášek: před rodinným domem č. 126 padá dřevěný sloup, je třeba zajistit opravu.
Další zasedání zastupitelstva obce svolá starosta obce nejpozději do 2.4.2009
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Předsedající požádal člena návrhové komise p. Maráška, aby přednesl zprávu návrhové
komise.
Člen návrhové komise p. Marášek 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 20.30 hod.

