Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 24. 6. 2010
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

__________________________________________________________________________________________

Přítomni:

Omluveni:

Jaromír Čáp, ing. Vojtěch Pekař, Marie Nedbalová, Dana Kadlčková,
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:
- projednání žádosti TJ SOKOL Prakšice-Pašovice o úhradu dárkových balíčků pro trenéry
- schválení změny rozpočtu č. 2 na rok 2010
- ocenění obecních pozemků po digitalizaci
Hlasování o přijetí doplněného programu jednání: PRO: 8
Usnesení bylo přijato.
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Marii Nedbalovou a p. Danu Kadlčkovou
Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu: PRO: 8
Ověřovatelé zápisu byli určeni.
Předsedající navrhl členy návrhové komise p. ing. Vojtěcha Pekaře a p. Milana Popelku.
Hlasování o schválení návrhové komise: PRO: 8
Návrhová komise byla určena.
Předsedající určil zapisovatelku zasedání zastupitelstva obce Janu Kůrovou.
Kontrola plnění usnesení
Zprávu o plnění usnesení přednesla p. Marie Nedbalová – zpráva je přílohou zápisu.
Na jednání dne 22.4.2010 byla z celkového počtu 12 usnesení schválena usnesení č. 1-11.
V ukládající části zápisu byl uložen úkol k usnesení č. 12 – ZO ukládá starostovi obce svolat
další řádné zasedání ZO do 24.6.2010 – úkol splněn.
Hlasování o schválení zprávy o plnění usnesení: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Závěrečný účet obce za rok 2009
Závěrečný účet obce Pašovice zpracoval finanční výbor, byl zveřejněn na úřední desce i na
elektronické úřední desce od 7.6.2010. Je přílohou tohoto zápisu. Součástí závěrečného účtu
je zpráva č. 83/2010/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pašovice za rok 2009,
které neshledalo chyby a nedostatky v hospodaření obce.
Hlasování o schválení závěrečného účtu obce za rok 2009: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Připravenost sportovního areálu na letní sezónu
Zprávu přednesl starosta obce. Do bazénu byla napuštěna voda, zajištěni plavčíci. Areál je
připraven na zahájení provozu.
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Usnesení bylo přijato
Zpráva o průběhu investičních akcí
Zprávu přednesl starosta obce.
- rekonstrukce hlavní silnice (výměna kostek) – byla zpracována projektová dokumentace pro
vydání rozhodnutí o umístění stavby. Do 9-10/2010 bude zpracována prováděcí PD.
- dětská sportoviště a hřiště – proběhlo zrychlené stavební řízení, podána žádost o dotace,
čeká se na vyhodnocení žádostí..
- oprava venkovního pavilonu v zahradě mateřské školy – v současné době je střecha zakryta
a čeká se na dodávku klempířských prvků, nátěr konstrukce zajistí obec vlastními silami.
- připravuje se výroba přístřešku na elektrozařízení ve sběrném dvoře.
- stavební úřad v Uh.Brodě vydal rozhodnutí na umístění stavby na vodovodní přípojku
k budově kulturního domu.
Hlasování o schválení zprávy o průběhu investičních akcí: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Ocenění pozemků po provedené digitalizaci
V obci Pašovice proběhla v uplynulém roce pozemková úprava a došlo při ní k přečíslování i
ke změnám výměr obecních pozemků. Náklady na vypracování znaleckých posudků jsou
příliš velké, a proto bude pro ocenění pozemků použito s ohledem na dodržení principu
opatrnosti cen, vycházejících z posledních platných oceňovacích předpisů:
- orná půda, pastvina, louka, zahrada, trvalý travní porost, neplodná půda, zeleň, vodní plocha
– 3,00 Kč za metr čtvereční,
- lesní pozemky – 3,80 Kč za metr čtvereční,
- stavební pozemky – cena základní 35,00 Kč za metr čtvereční.
Ocenění lesních porostů se provede součinem výměry lesních pozemků s lesním porostem
v m2 a průměrné hodnoty zásoby surového dřeva na m2 , která činí 57,-- Kč, pokud účetní
jednotka vlastní více než 10 hektarů lesních pozemků s lesním porostem.
Hlasování o schválení ocenění pozemků po digitalizaci: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Schválení změny rozpočtu č. 2/2010
Předsedkyně finančního výboru předložila návrh na změnu rozpočtu č. 2 na rok 2010. Jedná
se o přijetí dotace na zabezpečení voleb do PSPČR v květnu 2010.
Hlasování o schválení změny rozpočtu č. 2/2010: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Žádost o prodej pozemku
Starosta obce obdržel písemnou žádost p. Ivana Červenky, Pašovice č. 224, o odkoupení
pozemku parc. č. 2473 o výměře 4.722 m2 k.ú. Pašovice, který je v majetku obce.
Hlasování o schválení záměru prodeje pozemku: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Záměr převodu ½ stavby vodovodu na Obec Prakšice
Starosta obce předložil k projednání záměr bezúplatného převodu ideální ½ stavby vodovodu
„Prakšice-Pašovice“ z důvodu plnění smlouvy o vkladu tohoto majetku obcí do majetku SVK
a.s. Uherské Hradiště. Po provedení vkladu vzroste obci podíl akcií.
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PRO: 8

Různé
Starosta obdržel žádost TJ SOKOL Prakšice-Pašovice o proplacení dárkových balíčků pro
trenéry fotbalistů, které budou předány u příležitosti ukončení jarní části sezóny.
Dárkové balíčky v celkové částce cca 2.000,- Kč budou proplaceny z finančních prostředků,
určených na činnosti kulturní komise.
Hlasování o schválení úhrady: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
J. Gajdůšek informoval členy ZO, že při nedávných deštích byla opět provedena obhlídka na
budově kaple, aby se zjistilo, kudy do budovy neustále zatéká. Po předešlých úpravách
oplechování, zatmelení oken a dalších pokusech o zjednání nápravy bylo zjištěno, že
trojúhelníková okna ve střeše jsou shnilá. Starosta obce zjistí cenové nabídky na zhotovení
dvou kusů plastových oken a zajistí výměnu.
Další zasedání zastupitelstva obce Pašovice svolá starosta obce nejpozději do 16.9.2010
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Předsedající požádal člena návrhové komise p. Popelku, aby přednesl zprávu návrhové
komise.
Člen návrhové komise p. Popelka posoudil 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 20.10 hod.

