Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 5. 11. 2009
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

__________________________________________________________________________________________

Přítomni:

Jaromír Čáp, Milan Popelka, Dana Kadlčková, Jitka Hasíková,
Marie Nedbalová, Jarmila Mikulčíková

Omluveni:

Josef Gajdůšek, Stanislav Marášek, ing. Vojtěch Pekař

Jednání zastupitelstva obce, konaného v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájil
v 19.00 hod. Jaromír Čáp.
Předsedající přečetl program zasedání a navrhl jeho doplnění:
- projednání a schválení sociálního fondu obce Pašovice na rok 2010
- inventarizace majetku obce
- změna rozpočtu č. 4/2009
Hlasování o přijetí doplněného programu jednání: PRO: 6
Usnesení bylo přijato.
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Danu Kadlčkovou a p. Marii Nedbalovou
Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu: PRO: 6
Ověřovatelé zápisu byli určeni.
Předsedající navrhl členy návrhové komise p. Jitku Hasíkovou a p. Milana Pepelku.
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. Marie Nedbalová – zpráva je přílohou zápisu. Na
jednání dne 10.9.2009 byla z celkového počtu 15 usnesení schválena usnesení č. 1-11, 13, 14.
V ukládající části zápisu byl uložen úkol k usnesení č. 12 – ZO ukládá finančnímu výboru
zpracovat návrh rozpočtu na rok 2010 s termínem plnění do 5.11.2009 – úkol splněn. A
usnesení č. 15 – ZO ukládá starostovi obce svolat další řádné zasedání ZO do 5.11.2009 –
úkol splněn.
Hlasování o schválení zprávy o plnění usnesení: PRO: 6
Usnesení bylo přijato
Zprávy komisí a výborů
Podrobné zprávy jsou součástí zápisu.
Komise pro rozvoj – scházela se dle potřeby, členové se podíleli na poradenství občanům při
poskytování fin.prostředků ze SFŽP ČR v rámci programu Zelená úsporám. Komise i nadále
sleduje stavby, které jsou předmětem řízení stavebního úřadu v UB a informuje stavebníky o
možnostech výstavby jednotlivých druhů staveb.
Kulturní komise – v r. 2009 byly zajištěny 4 zájezdy do SD v UH, v dubnu proběhl 3.ročník
Pálení čarodějnic, v červnu rozloučení se žáky 9.třídy. Kulturní komise finančně přispěla na
pořádání koštu slivovice, Country festival, krojované hody a Hubertovu jízdu. V průběhu roku
členové KK navštívili jubilanty a na listopad připravuje tradiční setkání s důchodci.
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s občany při vyřizování příspěvku na péči a při vyřizování žádostí o mimořádné výhody.
Poradenská činnost v ostatních odvětvích soc.pomoci je vykonávána podle potřeb občanů.
Probíhá spolupráce se sociálním odborem, odd. sociálně právní ochrany dětí MěÚ v Uh.Brodě
a spolupráce se ZŠ Prakšice.
Finanční výbor – členky sledují plnění rozpočtu a navrhují jeho změny, připravují zprávy o
finančním hospodaření obce a v měsíci říjnu vypracovaly návrh rozpočtu na rok 2010.
Kontrolní výbor – od poslední zprávy o činnosti kontrolního výboru byla provedena kontrola
plnění usnesení na zasedání ZO a kontrola docházky členů na jednání zastupitelstva.
Hlasování o schválení zpráv: PRO: 6
Usnesení bylo přijato
Příprava investičních a neinvestičních akcí na rok 2010
- projektová dokumentace na rekonstrukci chodníku u hlavní silnice
- oprava altánu v areálu mateřské školy
- oprava střechy na hospodářské budově v areálu mateřské školy
- výměna oken na budově mateřské školy
- vodovodní přípojka k budově obecního úřadu a kulturního domu
Hlasování o návrhu investičních a neinvestičních akcí na rok 2010: PRO: 6
Usnesení bylo přijato
Příprava kulturních akcí na rok 2010
Kulturní komise bude připravovat kulturní akce ve stejném rozsahu jako v letošním roce.
Hlasování o schválení kulturních akcí na rok 2010: PRO: 6
Usnesení bylo přijato
Projednání návrh rozpočtu na rok 2010
Členky finančního výboru připravily návrh rozpočtu na rok 2010 a v dostatečném předstihu
jej předaly všem členům ZO. Předsedové komisí a výborů předložili návrhy a požadavky,
které budou do rozpočtu zapracovány. Rozpočet bude zveřejněn na úřední desce 15 a
schválen na zasedání ZO dne 18.12.2009.
Hlasování o schválení návrhu rozpočtu na rok 2010: PRO: 6
Usnesení bylo přijato
Obecně závazná vyhláška obce Pašovice č. 1/2009.
Členky finančního výboru předložily k projednání a schválení obecně závaznou vyhlášku
obce Pašovice č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu v roce 2010. Starosta
navrhuje zvýšit poplatek na 350,-- Kč na osobu, protože skutečné náklady na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu z popelnic činily v roce 2008 celkem 406,40,-- Kč na
osobu.
Hlasování o schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2009: PRO: 6
Usnesení bylo přijato
Sociální fond obce Pašovice na rok 2010
Sociální fond obce Pašovice je tvořen 4% objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných
funkcionářů obce Pašovice za rok 2009 a je využíván na nákup stravenek.
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Usnesení bylo přijato
Inventarizace majetku obce k 31.12.2009
Starosta obce pověřil předsedkyni kontrolního výboru p. Nedbalovou zajištěním inventarizace
majetku obce k 31.12.2009.
Hlasování o schválení inventarizace majetku obce: PRO: 6
Usnesení bylo přijato
Změna rozpočtu č. 4 na rok 2009
Návrh změn rozpočtu předložila předsedkyně finančního výboru p. Mikulčíková. Je přílohou
zápisu. Jedn á se o zvýšení v příjmové části o 37.000,- Kč, ve výdajové části zvýšení o
25.000,- Kč.
Hlasování o schválení změn rozpočtu č. 4 na rok 2009: PRO: 6
Usnesení bylo přijato
Různé
Žádost p. Miroslava Hložka, Pašovice 176 o odkoupení pozemku parc. č. 2268/1 (ostatní
plocha) o výměře 2.354 m2 v kat. území Pašovice.
Schválení záměru prodeje pozemku: PRO: 6
Usnesení bylo přijato
Příspěvky pro zájmová sdružení a neziskové organizace na rok 2010:.
1. TJ SOKOL Prakšice-Pašovice – 30.000,-- Kč
2. Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje se sídlem v Uh.Hradišti – 1.000,-- Kč
3. CHARITA Uh.Brod – 3.000,-- Kč
4. Český klub nedoslýchavých HELP Uh.Brod – 1.000,-- Kč
5. Svaz neslyšících a nedoslýchavých Uh.Hradiště – 1.000,-- Kč
6. Svaz včelařů Uh.Brod – 1.000,-- Kč
7. Chovatelé a milovníci koní Pašovice – Hubertova jízda – 6.000,-- Kč (budou proplaceny
předložené doklady)
8. Taneční skupina COUNTRY MIS Pašovice na pořádání Country bálu a dětského
dne – 7.000,-- Kč (budou proplaceny předložené doklady)
9. Občanské sdružení LMK Prakšice-Pašovice – 500,-- Kč
Hlasování o schválení příspěvků na rok 2010: PRO: 6
Usnesení bylo přijato
Další zasedání zastupitelstva obce svolá starosta obce nejpozději do 18.12.2009
Hlasování: PRO: 6
Usnesení bylo přijato
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komise.
Členka návrhové komise p. Hasíková 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.

