Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 25. 2. 2010
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

__________________________________________________________________________________________

Přítomni:

Jaromír Čáp, Dana Kadlčková, ing. Vojtěch Pekař, Marie Nedbalová,
Jarmila Mikulčíková, Josef Gajdůšek, Milan Popelka, 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:
- schválení místa a času pro uzavírání sňatků
- schválení stavby chodníku
- schválení finančních prostředků na konání koštu slivovice
- předání vyřazeného majetku - UAZ
Hlasování o přijetí doplněného programu jednání: PRO: 9
Usnesení bylo přijato.
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Milana Popelku a p. Josefa Gajdůška.
Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu: PRO: 9
Ověřovatelé zápisu byli určeni.
Předsedající navrhl členy návrhové komise p. Jitku Hasíkovou a p. Stanislava Maráška.
Hlasování o schválení návrhové komise: PRO: 9
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 15.12.2009 byla z celkového počtu 15 usnesení schválena usnesení č. 1-4,
7-10, 12, 13 a 14.
Na vědomí byla vzata usnesení č. 5 a 6.
V ukládající části zápisu byl uložen úkol k usnesení č. 11 – ZO ukládá předsedovi komise pro
výstavbu a rozvoj ing. Pekařovi projednat s p. Šmídem, Pašovice 77, možnost úpravy
vozovky u RD č. 77. Termín: 09/2010 – plnění úkolu probíhá. Usnesení č. 15 – ZO ukládá
starostovi obce svolat další řádné zasedání ZO do 25.2.2010 – úkol splněn.
Hlasování o schválení zprávy o plnění usnesení: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Zpráva o finanční hospodaření obce Pašovice v roce 2009
Zprávu předložila předsedkyně finančního výboru p. Mikulčíková. Je přílohou zápisu.

-2Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Příjmy celkem

Rozpočet
4.911.000,00
575.000,00
11.000,00
264.000,00
5.761.000,00

Skutečnost
4.904.590,00
568.183,07
10.930,00
254.092,00
5.737.795,07

Plnění
99,87 %
98,81 %
99,36 %
96,25 %
99.60 %

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

4.607.000,00
1.322.000,00
5.929.000,00

4.627.930,81
1.321.174,00
5.949.104,81

100,45 %
99,94 %
100,34 %

Stav běžného účtu k 31.12.2009:
Stav úvěrového účtu k 31.12.2009:

692.015,40 Kč
5.551.720,00 Kč

Hlasování o schválení zprávy o fin.hospodaření v roce 2009: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Zpráva o hospodaření MŠ Pašovice za rok 2009
Zprávu předložila ředitelka MŠ Pašovice p. Štursová. Je přílohou zápisu.
Přehled příjmů:
Příjmy - kraj
1.010.146,-- Kč
Příjmy – zřizovatel
250.000,-- Kč
Příjmy z úroků
58,-- Kč
Úplata MŠ
19.300,-- Kč
Ostatní výnosy – vratka energie 3.469,-- Kč
Příjmy celkem
1.282.973,-- Kč
Přehled výdajů:
Platy
Pojistné zdravotní a sociální
Příděl do FKSP
Ostatní nerv. Náhrady
Spotřební materiál
Spotřeba energií
Opravy a údržba
Náklady na reprezentaci:
Ostatní služby
Bankovní sl., pojištění
Celkové výnosy:
Celkové náklady:

735.725,-- Kč
240.131,-- Kč
14.715,-- Kč
19.575,-- Kč
39.427,-- Kč
136.000,-- Kč
662,-- Kč
553,-- Kč
63.173,-- Kč
10.185,-- Kč

1.281.630,-- Kč
1.282.974,-- Kč

Hospodářský výsledek k 31.12.2009:
1.334,-- Kč
Ředitelka MŠ Pašovice podává návrh na převod hospodářského výsledku do fondu rezerv.
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Usnesení bylo přijato
Hlasování o schválení převodu hospodářského výsledku 1.334 Kč do fondu rezerv: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Zpráva o provedené inventarizaci majetku obce Pašovice k 31.12.2009
Zprávu předložila předsedkyně kontrolního výboru p. Nedbalová. Je součástí zápisu.
Na základě rozhodnutí starosty obce a v souladu se zákonem o účetnictví byla provedena
řádná inventarizace majetku obce Pašovice, jejímž zajištěním byl pověřen kontrolní výbor.
Účelem inventarizace je ověřit, zda stav majetku a závazků, zachycený v účetnictví, odpovídá
skutečnosti. Fyzická inventarizace byla provedena v souladu s předpisy o inventarizaci a
účetnictví, žádné položky nebyly zatajeny. Fyzický stav majetku souhlasil s účetním stavem.
Hlasování o schválení inventarizace majetku k 31.12.2009: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Projednání a schválení investičních akcí na rok 2010
Členové zastupitelstva rozhodli pro rok 2010 realizovat tyto akce:
- multifunkční hřiště (za předpokladu, že bude poskytnuta požadovaná dotace
v předpokládané výši)
- zpracování projektové dokumentace chodníku kolem hlavní silnice přes obec.
V současné době je zpracována projektová dokumentace pro územní řízení.
Hlasování o schválení investičních akcí na rok 2010: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Projednání a schválení žádosti o dotaci na vybudování multifunkčního hřiště
Starosta obce seznámil přítomné s žádostí o dotaci na vybudování multifunkčního hřiště
z fondů EU.
Hlasování o schválení žádosti o dotaci: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Projednání a schválení smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti
Zastupitelstvo obce Pašovice projednalo návrh smlouvy č. O/0247/2010/DOP o poskytnutí
finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti dle zákona č. 111/1994 Sb., o
silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, na území Zlínského kraje veřejnou
autobusovou linkovou dopravou. Příspěvek na rok 2010 činí 70,-- Kč na jednoho občana
obce, celkem 50.190,-- Kč).
Hlasování o schválení smlouvy o poskytnutí fin. příspěvku na dopravní obslužnost: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Schválení směrnice pro časové rozlišení od roku 2010
Starosta obce předložil návrh směrnice pro časové rozlišení od roku 2010.
Hlasování o schválení směrnice: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
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Starosta obce Pašovice navrhuje dle § 12 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, určit místem
pro uzavírání manželství nebo vstupu do registrovaného partnerství zasedací místnost
Obecního úřadu v Pašovicích, vždy v sobotu v době od 10.00 do 14.00 hodin.
Hlasování o schválení místa a času pro uzavírání sňatků a registrovaných partnerství: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Stavba chodníku v rámci stavby silnice v obci Pašovice
Zastupitelstvo obce projednalo připravovanou stavbu chodníku v rámci stavby „Silnice
III/49714: Pašovice, průjezdní úsek“.
Hlasování o schválení stavby chodníku: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Příprava stavby chodníku
Starosta seznámil přítomné s tím, že zamýšlená stavba chodníku a silnice v několika místech
zasahuje do pozemků soukromých osob a do pozemku p.č. 1967/18 (3 m2 ), který je majetkem
Pozemkového fondu ČR. Obec Pašovice uzavře smlouvu o pronájmu této plochy za účelem
výstavby chodníku a komunikace.
Hlasování o schválení: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Projednání smlouvy o společném postupu při realizaci stavby chodníku a komunikace
Starosta obce seznámil členy ZO s tím, že bude uzavřena smlouva s ŘSZK PO Zlíne, která
bude řešit společný postup při realizaci stavby chodníku a komunikace.
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Pořádání Koštu slivovice
Obec Pašovice přispěje na odměny pro vítěze koštu částkou 5.000 Kč formou proplacení
předložených dokladů.
Hlasování o schválení částky 5.000 Kč: PRO: 9
Usnesení bylo přijato:
Zastupitelstvo obce projednalo bezúplatný převod vyřazeného majetku – vozidlo UAZ 469B1
(vyřazeno k 29.10.2009) členu Myslivecké jednoty Pašovice-Maršov p. Josefu Gajdůškovi.
Vozidlo bude využíváno k zajišťování činnosti Myslivecké jednoty.
Další zasedání zastupitelstva obce Pašovice svolá starosta obce nejpozději do 22.4.2010
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Předsedající požádal členku návrhové komise p. Hasíkovou, aby přednesla zprávu návrhové
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
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•

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.

