Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 10. 9. 2009
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

__________________________________________________________________________________________

Přítomni:

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

Omluveni:

Milan Popelka

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 11. Různé:
- převod vodovodu a kanalizace do majetku SVK a.s. UH
- zaměstnávání občanů na veřejně prospěšné práce
- prodej nepotřebného majetku obce
- schválení změny hranice katastru Pašovice-Prakšice
Hlasování o přijetí doplněného programu jednání: PRO: 8
Usnesení bylo přijato.
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Jitku Hasíkovou
a p. ing. Vojtěcha Pekaře.
Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu: PRO: 8
Ověřovatelé zápisu byli určeni.
Předsedající navrhl členy návrhové komise p. Marii Nedbalovou a p. Danu Kadlčkovou.
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 – zpráva je přílohou zápisu. Na
jednání dne 11.6.2009 byla z celkového počtu 15 usnesení schválena usnesení č. 1-4, 7-12,14.
Na vědomí byla vzata usnesení č. 5,6 a 13.
V ukládající části zápisu byl uložen úkol k usnesení č. 15 – ZO ukládá starostovi obce svolat
další řádné zasedání ZO do 10.9.2009 – úkol splněn.
Hlasování o schválení zprávy o plnění usnesení: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Zpráva o plnění investičních a neinvestičních akcí za 1.pololetí 2009
Zprávu přednesl starosta obce J. Čáp:
Zpráva o plnění inv. a neinv. akcí za období 1-5/2009 byla předložena na jednání v červnu
2009, v období od 6 do 8/2009 bylo provedeno ukotvení rozhlasových sloupů, předlážděn
chodník před kulturním domem, bylo vybaveno pracoviště Czech POINT (bude spuštěno
11/2009 po obdržení přístupových kódů), vyhotovena projektová dokumentace na
multifunkční hřiště – čeká se na vyhlášení dotačního titulu.
Hlasování o schválení zprávy: PRO: 8
Usnesení bylo přijato

-2Zpráva o hospodaření obce v 1.pololetí 2009
Zprávu předložila předsedkyně finančního výboru.
Rozpočet
Třída 1 – Daňové příjmy
5.253.000
Třída 2 – Nedaňové příjmy
464.000
Třída 3 – Kapitálové příjmy
11.000
Třída 4 – Přijaté transfery
76.000
PŘÍJMY CELKEM
5.804.000
Třída 5 – Běžné výdaje
4.246.000
Třída 6 – Kapitálové výdaje
1.425.000
VÝDAJE CELKEM
5.671.000

Plnění
2.566.166
388.427,68
10.930
49.000
3.004.523,68
2.085.361,30
633.550
2.718.911,30

%
48,66
83,71
99,36
64,47
51,77
49,11
44,46
47,94

Stav běžného účtu k 30.6.2009:
1.306.273,52 Kč
Stav nesplaceného úvěru k 30.6.2009:
5.793.100,-- Kč
Hlasování o schválení zprávy o hospodaření za 1.pololetí 2009: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Projednání a schválení dodatku č. 2 zřizovací listiny MŠ Pašovice PO
Dodatek předložil k projednání a schválení starosta obce J. Čáp.
Hlasování o schválení dodatku č. 2 Zřizovací listiny MŠ Pašovice: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
MAS Dolní Poolšaví – projednání podmínek pro získání dotace z Programu rozvoje venkova
Starosta sdělil, že pro možnost získání dotace pro obec, neziskové organizace, spolky i
podnikající subjekty je základní vklad 70.000,--, který by obec v případě schválení uhradila
ještě v letošním roce. Vzhledem k tomu, že obec bude muset ze svého hradit projektovou
dokumentaci na přeložení chodníků podél hlavní silnice, která je v majetku Zlínského kraje a
v následujících letech projde generální opravou, žádala by obec o dotaci právě na tuto
projektovou dokumentaci.
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku 70.000,-- a ukládá předsedkyni FV zařadit
tuto položku do změny rozpočtu č. 3.
Hlasování o schválení podmínek MAS Dolní Poolšaví: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Seznámení s výsledkem výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace na
rekonstrukci chodníku v souvislosti s rekonstrukcí silnice III/49714, které bylo provedeno
v souladu se zápisem z jednání dne 14.5.2009
Při jednání s ŘSZK bylo dohodnuto, že ŘSZK provede výběrové řízení na jediného
dodavatele projektové dokumentace jak na povrch silnice, tak na chodníky. Byly osloveny 3
firmy: Linio Plan, s.r.o., Brno, ing. Jiří Škrabal, Želechovice, ing. Ladislav Alster, Holešov.
Výběrová komise vybrala s ohledem na nejvýhodnější cenu ing. Jiřího Škrabala, Želechovice
(PD chodníky – 159.460,-- Kč). Vybraná firma provede projektovou dokumentaci včetně
územního rozhodnutí a stavebního povolení s vyznačením nabytí právní moci.
Hlasování o schválení zpracovatele projekt. dokumentace na chodníky u hl. silnice: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
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Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o dílo na vypracování
projektové dokumentace - rekonstrukce chodníků s firmou ing. Jiří Skrabal, Želechovice.
Hlasování o schválení uzavření smlouvy: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Změna rozpočtu č. 3 na rok 2009
Návrh změn rozpočtu předložila předsedkyně finančního výboru p. Mikulčíková. Je přílohou
zápisu. Do návrhu změn rozpočtu byla zapracována schválená částka 70.000,- na zaplacení
podílu do MAS Dolní Poolšaví.
Hlasování o schválení změn rozpočtu č. 3 na rok 2009: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Různé
Příprava krojovaných hodů – kulturní komise při OÚ Pašovice uvolní na úhradu nákladů
max. 15.000,-- Kč
Koupaliště – provoz koupaliště ukončen 31.8.2009. OHS zahájila správní řízení z důvodu
zjištění zvýšeného množství bakterií – řízení dosud nebylo ukončeno.
Příprava rozpočtu na rok 2010 – přípravou rozpočtu je pověřena předsedkyně finančního
výboru p. Mikulčíková. Do 31.10.2009 budou shromážděny požadavky jednotlivých komisí a
dalších žadatelů - MŠ, spolky. Návrh bude projednán na dalším zasedání ZO.
Hlasování : PRO: 8
Termín: 5.11.2009
Usnesení bylo přijato
Kulturní akce na 4.Q/2009 – v říjnu proběhnou tradiční krojované hody, 14.11.2009 se
uskuteční setkání důchodů v kulturním domě.
Převod majetku obce do majetku SVK a.s. – v zájmu zajištění jednotných podmínek
provozování majetku vodovodů a kanalizací, které jsou v majetku společnosti SVK a.s. a
v majetku obcí, rozhodlo představenstvo společnosti o přípravě převodu tohoto majetku
vodovodů a kanalizací do majetku společnosti. Tento převod by se měl realizovat zvýšením
základního kapitálu společnosti upisováním nových akcií, jejich emisní kurs bude splacen
nepeněžitými vklady tohoto majetku. Zvyšování základního kapitálu je v působnosti valné
hromady. Aby představenstvo společnosti mohlo připravit zvýšení základního kapitálu na
projednání na příští valné hromadě, je třeba zjistit u jednotlivých vlastníků, jestli mají zájem o
převod vodovodů a kanalizací do majetku společnosti.
Hlasování o schválení převodu vodovodů a kanalizací do majetku SVK a.s.: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Zaměstnávání občanů na veřejně prospěšné práce – starosta obce v současné době
neuvažuje o této možnosti. p. Jitka Hasíková informovala členy ZO, že občané Pašovic
mohou VPP vykonávat v Uherském Brodě.
Prodej nepotřebného majetku obce – jedná se o techniku a vybavení, které obec v předešlých
letech bezplatně získala z přebytků České armády. Starosta zjistí, jakým způsobem
postupovat.
Schválení změny hranice katastru obce Pašovice – katastrální hranice mezi Pašovicemi a
Prakšicemi se provádí v rámci komplexní pozemkové úpravy. Z k.ú. Pašovice přechází do
k.ú. Prakšice parcely pana Zemánka a pana Vlka o celkové výměře 2100 m2 a z k.ú. Prakšice
přechází cíp původní cesty o výměře 80 m2, která v rámci společných zařízení přechází do
majetku obce Pašovice.
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Usnesení bylo přijato
Další zasedání zastupitelstva obce svolá starosta obce nejpozději do 5.11.2009
Hlasování: PRO: 8
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 21.40 hod.

