Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 22. 4. 2010
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

__________________________________________________________________________________________

Přítomni:

Omluveni:

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

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 ţádosti ZŠ Prakšice o příspěvek na zajištění oslavy k 60.výročí zaloţení školy
- oprava vozovky u RD č. 77
Hlasování o přijetí doplněného programu jednání: PRO: 7, NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato.
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. ing. Vojtěcha Pekaře a p. Stanislava Maráška
Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu: PRO: 7, NEHLASOVAL: 1
Ověřovatelé zápisu byli určeni.
Předsedající navrhl členy návrhové komise p. Jarmilu Mikulčíkovou a p. Josefa Gajdůška.
Hlasování o schválení návrhové komise: PRO: 7, NEHLASOVAL: 1
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 25.2.2010 byla z celkového počtu 18 usnesení schválena usnesení č. 1-12,
14,16,17.
Na vědomí bylo vzato usnesení č. 15.
V ukládající části zápisu byl uloţen úkol k usnesení č. 18 – ZO ukládá starostovi obce svolat
další řádné zasedání ZO do 22.4.2010 – úkol splněn.
Hlasování o schválení zprávy o plnění usnesení: PRO: 7, NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato
Zprávy výborů a komisí o činnosti v 1.čtvrtlertí 2010
Zprávy předloţili přítomní předsedové výborů a komisí – jsou přílohou zápisu.
Komise pro rozvoj – ing. Pekař: komise se podílela na schvalování investičních a
neinvestičních akcí, členové poskytovali poradenství při stavebním řízení a při vyřizování
ţádostí o dotace z programu „Zelená úsporám“. Proběhlo místní šetření ve věci úpravy MK
před RD č. 77 na Podbůdí.
Sociální komise – p. Hasíková: členky komise navštívily občany v Domově pro seniory,
problémovou rodinu s nezaopatřenými dětmi a průběţně spolupracovaly při vyřizování
ţádostí o mimořádné výhody. Poradenská činnost v ostatních odvětvích sociální oblasti je
vykonávána dle potřeb občanů.

-2Kontrolní výbor – p. Nedbalová: členky kontrolního výboru kontrolovaly plnění usnesení ze
zasedání ZO, docházku členů na jednání zastupitelstva a zpracovaly výsledek inventarizace
majetku obce za rok 2009.
Finanční výbor – p. Mikulčíková: členky zpracovaly zprávu o finančním hospodaření obce
za rok 2009, která byla předloţena na jednání ZO v únoru 2010. Vzhledem k probíhající
účetní reformě dosud není nainstalován nový účetní program a nebylo moţno zpracovat
zprávu o plnění rozpočtu za 1.čtvrtletí 2010.
Hlasování o schválení zpráv o činnosti komisí: PRO: 7, NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato
Doplnění investičních a neinvestičních akcí v roce 2010
1. Oprava střechy altánku v areálu Mateřské školy – SOU Uh.Brod předloţilo cenovou
nabídku 46.800 Kč bez demontáţe a klempířských prací. Celková předpokládaná cena
je 70.000 Kč.
2. Oplocení černé skládky za hřbitovem – 15.000 Kč
3. Zhotovení uzavřeného přístřešku na skladování elektrospotřebičů ve sběrném dvoře –
15.000 Kč
Hlasování o schválení doplnění investičních a neinvestičních akcí narok 2010: PRO: 7,
NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato
Ţádost ZŠ Prakšice o finanční příspěvek
Starosta obce předloţil ţádost ředitele ZŠ Prakšice o finanční příspěvek na zajištění oslavy
60.výročí zaloţení školy.
Členové ZO navrhují příspěvek ve výši 5.000 Kč
Hlasování o schválení příspěvku: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Úprava rozpočtu č. 1 na rok 2010
Členové ZO schválili úpravu rozpočtu č. 1/2010 – podrobný rozpis je přílohou zápisu.
Hlasování o schválení úpravy rozpočtu č. 1 na rok 2010: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Projednání a schválení nájemní smlouvy s Pozemkovým fondem ČR
Starosta obce seznámil přítomné se zněním nájemní smlouvy č. 11N10/60 na pronájem
nemovitosti p.č. 1967/18 v k.ú. Pašovice. Jedná se o 3 m , které se nacházejí pod silnicí
III/49714. Roční nájemné činí 100,-- Kč. Starosta obce je pověřen podpisem této nájemní
smlouvy.
Hlasování o schválení nájemní smlouvy 11N10/60: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Projednání a schválení způsobu vedení účetnictví v PO MŠ Pašovice
Starosta předloţil členům ZO ţádost ředitelky MŠ Pašovice p. Štursové o schválení vedení
účetnictví ve zjednodušeném rozsahu s platností od 1.1.2010 (dle § 9, odst. 3, písm. c) zákona
č. 563/1991 Sb.).
Hlasování o schválení vedení účetnictví PO MŠ Pašovice ve zjednodušeném rozsahu
s platností od 1.1.2010: PRO: 8
Usnesení bylo přijato

-3Projednání ţádosti o změnu územního plánu SÚ Pašovice
Starosta obce předloţil k projednání ţádost p. Martina Čecha a p. Karla Čecha, Pašovice č. 5,
o změnu ÚP, která spočívá ve změně vyuţití pozemku p.č. 1915/80 (další označení 2045,
2321/1, 2321/2) na pozemek stavební a ţádost p. Petra Zajíce, Pašovice č. 237, o změnu
vyuţití p.č. 2020 jako stavební pozemek.
Výše uvedené ţádosti budou zapracovány do změny ÚP, která bude probíhat v letech 20112012.
Hlasování o schválení ţádosti o změnu ÚP: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Různé
Předseda komise pro rozvoj ing. Pekař informoval o místním šetření, konaném 18.4.2010
u RD č. 77 (majitel p. Václav Šmíd) ve věci úpravy vozovky a osazení obrubníků. Vozovka se
nachází ve vzdálenosti cca 80 cm od obvodové zdi domu a majitel poţaduje její přeloţení do
vzdálenosti 120 cm s tím, ţe vozovka by se mohla rozšířit na druhé straně – na pozemku,
který patří p. Šmídovi. Předseda komise pro rozvoj ing. Pekař – vzhledem k rozsahu
poţadovaných stavebních úprav – navrhuje posudek odborného projektanta z oboru silniční
stavitelství. Starosta uvedl, ţe v takovém případě by se musela část nabízeného pozemku od
majitele vykoupit a zpracovat projekt, s čímţ se původně nepočítalo (původní záměr byl
pouze osazení obrubníků, které by zabránily průjezdu vozidel v těsné blízkosti domu).
J. Gajdůšek navrhl omezení průjezdu těţkých vozidel v ulici Podbůdí, protoţe komunikace
není uzpůsobena na tak vysokou zátěţ.
Další zasedání zastupitelstva obce Pašovice svolá starosta obce nejpozději do 24.6.2010
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Předsedající poţádal členku návrhové komise p. Mikulčíkovou, aby přednesla zprávu
návrhové komise.
Členka návrhové komise p. Mikulčíková posoudila průběh zasedání zastupitelstva obce
s tímto závěrem:
Návrhová komise sděluje, ţe v průběhu jednání zastupitelstva obce nebyly návrhové
komisi doručeny ţádné 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, ţe usnesení k jednotlivým bodům programu, projednaným
na dnešním zasedání zastupitelstva obce, byla platně přijata.
Zasedání zastupitelstva obce Pašovice ukončil starosta obce Jaromír Čáp ve 20.35 hod.

