Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 15. 12. 2009
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

__________________________________________________________________________________________

Přítomni:

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

Omluveni:

Stanislav Marášek, Jitka Hasíková, 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:
- projednání a schválení vyúčtování příspěvku na činnost SDH Pašovice na rok 2009
- projednání a schválení zprávy o provedené veřejnoprávní kontrole v MŠ Pašovice PO
Hlasování o přijetí doplněného programu jednání: PRO: 6
Usnesení bylo přijato.
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Jarmilu Mikulčíkovou a p. ing. Vojtěcha
Pekaře.
Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu: PRO: 6
Ověřovatelé zápisu byli určeni.
Předsedající navrhl členy návrhové komise p. Marii Nedbalovou 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. Marie Nedbalová – zpráva je přílohou zápisu. Na
jednání dne 5.11.2009 byla z celkového počtu 15 usnesení schválena usnesení č. 1-5, 7, 9-12,
13 a 14.
Na vědomí byla vzata usnesení č. 6 a 8.
V ukládající části zápisu byl uložen úkol k usnesení č. 11 – ZO ukládá kontrolnímu výboru
provést ve spolupráci se členy zastupitelstva inventarizaci majetku obce k 31.12.2009 – plnění
úkolu probíhá. Usnesení č. 15 – ZO ukládá starostovi obce svolat další řádné zasedání ZO do
18.12.2009 – úkol splněn.
Hlasování o schválení zprávy o plnění usnesení: PRO: 6
Usnesení bylo přijato
Zpráva o průběhu inventarizace majetku obce
Provedením inventarizace majetku obce byl pověřen kontrolní výbor – předsedkyně p. Marie
Nedbalová. Inventarizace dosud probíhá, při inventarizaci bude navržen neupotřebitelný
majetek k vyřazení – jedná se především o materiálové zásoby. Dokladová inventarizace bude
provedena k 31.12.2009.
Hlasování o schválení zprávy o inventarizaci: PRO: 6
Usnesení bylo přijato

-2Zpráva o přípravě žádostí o dotace na rok 2010
Zprávu přednesl starosta obce. Jsou připraveny podklady pro podání žádosti o dotaci na
vybudování multifunkčního hřiště. Akce se bude realizovat v případě, že dotační titul bude
vyhlášen a podíl obce bude v jejích finančních možnostech.
V případě, že Zlínský kraj vyhlásí dotační tituly na opravy obecních budov, bude podána
žádost o dotaci na výměnu oken v budově mateřské školy.
Hlasování o přípravě žádostí o dotace v roce 2010: PRO: 6
Usnesení bylo přijato
Projednání a schválení rozpočtu na rok 2010
Návrh rozpočtu zpracoval finanční výbor a byl zveřejněn na úřední desce od 1.12.2009 do
15.12.2009.
Hlasování o schválení rozpočtu na rok 2010: PRO: 6
Usnesení bylo přijato
Projednání plánu práce na rok 2010
Plán práce na rok 2010 vypracoval a předložil ke schválení starosta obce. Předpokládá konání
6 veřejných zasedání zastupitelstva.
Hlasování o schválení plánu práce na rok 2010: PRO: 6
Usnesení bylo přijato
Změna rozpočtu č. 5 na rok 2009
Členky finančního výboru předložily k projednání a schválení změnu rozpočtu na rok 2009,
která je součástí zápisu.
Hlasování o schválení změny rozpočtu č. 5 na rok 2009: PRO: 6
Usnesení bylo přijato
Prodej pozemku parc. č. 2268/1 v k.ú. Pašovice
Zastupitelstvo obce Pašovice na zasedání dne 5.11.2009 schválilo záměr prodeje pozemku
parc. č. 2268/1 (2.354 m2) v k.ú. Pašovice. Záměr prodej byl zveřejněn na úřední desce od
6.11.2009 do 7.12.2009. Jediným zájemcem je pan Miroslav Hložek, Pašovice 176. Pozemek
bude tomuto zájemci prodán za úřední cenu. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce
J. Čápa podpisem kupní smlouvy za podmínky, že veškeré náklady s prodejem spojené uhradí
kupující.
Hlasování o schválení prodeje pozemku p.č. 2268/1 p. Miroslavu Hložkovi: PRO: 6
Usnesení bylo přijato
Úprava vozovky u RD č. 77, provedení obrubníku – žádost p. Václava Šmída
Starosta obce předložil žádost p. Václava Šmída o provedení obrubníku u rodinného domku č.
77 v délce cca 15 m a ve vzdálenosti cca 120 cm od obvodové zdi.. V posledních letech
stoupá provoz a navíc tudy jezdí nákladní vozy s vysokou tonáží, na kterou není vozovka
konstruována. Řidiči nerespektují zelený pás u jeho rodinného domku a jezdí těsně kolem
obvodové zdi, čímž může dojít k poškození statiky budovy. Předseda komise pro výstavbu
ing. Pekař provede místní šetření a projedná s p. Šmídem možnosti zjednání nápravy.
Hlasování o schválení úpravy vozovky: PRO: 6
Usnesení bylo přijato

-3Vyúčtování příspěvku na činnost TJ SOKOL Prakšice-Pašovice na rok 2009
Předseda oddílu podal vyúčtování dotace na činnost – 30.000,-- Kč, která byla použita na
částečnou úhradu za autobusovou dopravu na dorostenecká fotbalová utkání. Čerpání
doloženo fakturami.
Hlasování o schválení vyúčtování příspěvku na rok 2009: PRO: 6
Usnesení bylo přijato
Vyúčtování příspěvku na činnost SDH Pašovice v roce 2009
Obec Pašovice poskytla v roce 2009 členům SDH Pašovice příspěvek 20.000,-- na činnost.
Tato částka byla v plné výši použita na nákup 3 ks radiostanic. Čerpání doloženo fakturou.
Hlasování o schválení vyúčtování příspěvku na rok 2009: PRO: 6
Usnesení bylo přijato
Veřejnosprávní kontrola MŠ Pašovice PO
Kontrolu hospodaření provedla p. Marie Nedbalová a Jana Kůrová dne 8.12.2009. Obec
Pašovice poskytla do rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Pašovice částku 250.000,-- Kč na
úhradu provozních nákladů. Kontrolou pokladny a uhrazených faktur nebyly zjištěny
nedostatky ani nehospodárné čerpání finančních prostředků.
Hlasování o schválení zprávy o provedené veřejnoprávní kontrole v MŠ Pašovice PO v roce
2009: PRO: 6
Usnesení bylo přijato
Další zasedání zastupitelstva obce svolá starosta obce nejpozději do 25. 2. 2010
Hlasování: PRO: 6
Usnesení bylo přijato
Předsedající požádal členku návrhové komise p. Nedbalovou, aby přednesla zprávu návrhové
komise.
Členka návrhové komise p. Nedbalová 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 20.05 hod.

