Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 2. 4. 2009
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

__________________________________________________________________________________________

Přítomni:

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

Omluveni: Jitka Hasíková, Stanislav Marášek
Jednání zastupitelstva obce, konaného v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájil
v 19.00 hod. Jaromír Čáp.
Předsedající přečetl program zasedání a navrhl jeho doplnění v bodu 9. Různé:
- žaluzie do kulturního sálu
- zrcadlo do vjezdu na autobusovou zastávku
- havarijní stav skleněné střechy v altánku na zahradě MŠ
- příprava sportovního areálu na letní sezónu
- nabídka úřadu práce na zaměstnání evidovaných uchazečů
Hlasování o přijetí doplněného programu jednání: PRO: 7
Usnesení bylo přijato.
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Jarmilu Mikulčíkovou
a p. ing. Vojtěcha Pekaře.
Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu: PRO: 7
Ověřovatelé zápisu byli určeni.
Předsedající navrhl členy návrhové komise p. Marii Nedbalovou a p. Danu Kadlčkovou.
Hlasování o schválení návrhové komise: PRO: 7
Návrhová komise byla určena.
Předsedající určil zapisovatelkou zasedání zastupitelstva obce Janu Kůrovou.
Kontrola plnění usnesení
Zprávu o plnění usnesení přednesla p. Marie Nedbalová – zpráva je přílohou zápisu. Na
jednání dne 5.2.2009 byla z celkového počtu 14 usnesení schválena usnesení č. 1-12.
Na vědomí bylo vzato usnesení č. 13 – ZO bere na vědomí zprávu ve věci opravy silnice
III.třídy ve vlastnictví Zlínského kraje a ukládá starostovi a předsedovi komise pro rozvoj
pokračovat v jednáních o zkrácení termínu opravy vozovky.
V ukládající části zápisu byl uložen úkol k usnesení č. 14 – ZO ukládá starostovi obce svolat
další řádné zasedání ZO do 2.4.2009 – úkol splněn.
Hlasování o schválení zprávy o plnění usnesení: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Zprávy výborů a komisí o činnosti v 1.čtvrtletí 2009
Finanční výbor – J. Mikulčíková: členky FV vypracovaly zprávu o finančním hospodaření a
plnění rozpočtu obce za rok 2008, vypracovaly návrh 1. změny rozpočtu (schváleno 2/2009),
návrh na úpravu odměn neuvolněným členům zastupitelstva a zpracovaly závěrečný účet obce
za rok 2008.

-2Kontrolní výbor – M. Nedbalová: členové KV provedli kontrolu plnění usnesení, kontrolu
docházky členů na jednání zastupitelstva, zpracovali závěrečnou zprávu o provedení
inventarizace 2008, provedli kontrolu plnění závazků vůči obci (odpady, popl.ze psů)
a kontrolu stavu pokladní hotovosti.
Komise pro rozvoj – ing. Pekař: členové se podíleli na poradenství při stavebním řízení
občanů – především z hlediska platnosti nového zákona č. 406/2006 o hospodaření s energií a
vyhlášky 148/2007 o energetické náročnosti stavby. Komise i nadále sleduje stavby, které
jsou předmětem řízení stavebního úřadu v UB a informuje stavebníky o možnostech výstavby
jednotlivých druhů staveb.
Kulturní komise – p. Kadlčková: Kulturní komise zorganizovala zájezd do Slováckého
divadla v Uh.Hradiště na představení Pýcha a předsudek (2/2009), poskytla ze svého rozpočtu
částku 5.000 Kč na Košt slivovice (3/2009), která bude poskytnuta formou proplacení
předložených dokladů. Stavění sněhuláků v lednu se neuskutečnilo z důvodu chřipkové
epidemie.
Hlasování o schválení zpráv o činnosti komisí a výborů: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Zpráva o plnění rozpočtu za 1.čtvrtletí 2009
Zprávu předložila předsedkyně finančního výboru.
Rozpočet
Třída 1 – Daňové příjmy
5.168.000
Třída 2 – Nedaňové příjmy
464.000
Třída 3 – Kapitálové příjmy
0
Třída 4 – Přijaté transfery
56.000
PŘÍJMY CELKEM
5.688.000
Třída 5 – Běžné výdaje
4.100.000
Třída 6 – Kapitálové výdaje
1.375.000
VÝDAJE CELKEM
5.475.000

Plnění
1.502.011
222.669,73
10.930
15.000
1.750.610,73
1.058.257,84
66.545
1.124.802,84

%
26,06
47,99
0
26,79
30,78
25,81
4,84
20,54

Stav běžného účtu k 31.3.2009:
1.767.159,03 Kč
Stav nesplaceného úvěru k 31.3.2009:
5.913.790,-- Kč
Hlasování o schválení zprávy o hospodaření za 1.Q/2009: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2008
Zprávu předložila předsedkyně finančního výboru p. Mikulčíková.
Závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce od 12.3.2009 do 2.4.2009.
Obsahuje - údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2008
- stav účelových fondů
- hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí
- vyúčtování finančních vztahů ke SR a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pašovice za rok 2008
- příloha účetní uzávěrky dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Hlasování o schválení závěrečního účtu obce Pašovice za rok 2008: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Schválení účtového rozvrhu na rok 2009
Starosta předložil ke schválení účtový rozvrh na rok 2009.
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Usnesení bylo přijato
Projednání žádosti E.ON o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1966/2 v k.ú. Pašovice
Obec je vlastníkem pozemku p.č. 1966/2, na kterém se nachází zařízení distribuční soustavy
(energetické zařízení), provozované ve veřejném zájmu – přípojky k rodinným domkům
(Knoflíček, Svitko, Vacková). Příslušný provozovatel je povinen zřídit věcné břemeno
smluvně s vlastníkem – věcné břemeno bude provedeno úplatně. Smlouvy o zřízení věcného
břemene a geom.plány obec obdrží k podpisu po potvrzení souhlasu a následném vypracování
geometrického plánu. Podpisem smlouvy pověřuje zastupitelstvo obce starostu Jaromíra
Čápa.
Hlasování o schválení zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 1966/2: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Příprava investičních a neinvestičních akcí
- multifunkční hřiště: Mikroregion Za Moravú vypsal výběrové řízení na zpracovatele
projektu a dodavatele vybavení a firmy, která zajistí podání žádosti o dotaci z evropských
fondů – čeká se na jejich vyhlášení (4-5/2009)
- výměna oken v bytě č.p. 128 – bude zajištěna nabídka 2-3 firem, vybere se nejlevnější
varianta
- vchodové dveře do budovy obecního úřadu – osloví se 2-3 firmy, vybere se nejlevnější
nabídka
- dopravní značení v obci – provede firma SÚS Slovácka Jarošov
- oprava lávky přes potok na konci obce za RD č. 120
- oprava havarijního stavu skleněné střechy na altánu v zahradě mateřské školy (výměna
za LEXAN)
Hlasování o schválení investičních a neinvestičních akcí v r. 2009: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Různé
- Starosta navrhuje do 4 oken v kulturním sále pořídit místo zamýšlených žaluzií, které jsou
často poškozovány, závěsy se záclonou.
- Sportovní areál – zaválení kurtu bude provedeno do poloviny dubna – zatím je na povrchu
velké množství vody. Místostarosta zajistí zprovoznění záchodů do 25.4. (akce pálení
čarodějnic).
- Starosta navrhuje zorganizovat společenské setkání občanů, kteří se v uplynulých 19 letech
zasloužili o rozkvět obce.
- Úřad práce nabízí obcím zaměstnání evidovaných uchazečů o zaměstnání za splnění všech
podmínek s tím, že úřad práce přispěje na jejich mzdu.
- Stav silnice III.třídy přes obec – občané, které zastupuje p. Jaromír Čumíček
a p. Radim Karlík, předali na zasedání ZO kopii žádosti o urychlení termínu pro
rekonstrukci této silnice. Žádost bude zaslána na ŘSZK. Starosta sdělil, že v dubnu 2009
budou pokračovat jednání v této věci.
Hlasování o schválení postupu při zajištění rekonstrukce silnice III.třídy: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
- CZECHPOINT – byla podána žádost o dotaci na zřízení pracoviště, které bude zprovozněno
do konce 1.pololetí 2009.
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UH, odborem dopravy MěÚ Uh.Brod a starostou obce. Řidiči si stěžují na špatně vyřešené
odbočování na zastávku ve směru od Zlína. Zástupce odboru dopravy MěÚ UB
p. Ostřanský při jednání prokázal, že při stavebním řízení byly dodrženy všechny zákonné
normy a stavba zastávky se nebude nijak upravovat. Starosta navrhl umístit do zatáčky
zrcadlo (bude provedeno v letošním roce).
Další zasedání zastupitelstva obce svolá starosta obce nejpozději do 25.6.2009
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Předsedající požádal členku návrhové komise p. Kadlčkovou, aby přednesla zprávu návrhové
komise.
Členka návrhové komise p. Kadlčková posoudila 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 20.45 hod.

