Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 16. 9. 2010
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

__________________________________________________________________________________________

Přítomni:

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 18.30 hod. Jaromír Čáp.
Předsedající přečetl program zasedání a navrhl jeho doplnění:
- projednání smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu – E.ON a.s.
- schválení obecně závazných vyhlášek 1/2010, 2/2010, 3/2010 a 4/2010
Hlasování o přijetí doplněného programu jednání: PRO: 8 NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato.
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Josefa Gajdůška a p. Jarmilu Mikulčíkovou
Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu: PRO: 9
Ověřovatelé zápisu byli určeni.
Předsedající navrhl členy návrhové komise p. Jitku Hasíkovou a p. Danu Kadlčkovou.
Hlasování o schválení návrhové komise: PRO: 9
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 24.6.2010 byla z celkového počtu 13 usnesení schválena usnesení č. 1-5
a 8-12. Na vědomí byla vzata usnesení č. 6 a 7.
V ukládající části zápisu byl uložen úkol k usnesení č. 13 – ZO ukládá starostovi obce svolat
další řádné zasedání ZO do 16.9.2010 – úkol splněn.
Hlasování o schválení zprávy o plnění usnesení: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Hospodaření obce za 1.pololetí 2010
Zprávu o hospodaření obce Pašovice předložila předsedkyně finančního výboru
p. Mikulčíková. Zpráva je součástí zápisu.
1 – Daňové příjmy
2 – Nedaňové příjmy
3 – Kapitálové příjmy
4 – Přijaté transfery
PŘÍJMY CELKEM

Rozpočet
4.241.000
360.000
0
248.000
4.849.000

Skutečnost
2.812.961,00
208.991,89
80.000,00
184.200,00
3.286.152,89

Plnění v %
66,33
58,05
74,27
67,77

-25 – Běžné výdaje
6 – Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM
Stav běžného účtu k 30.6.2010
Stav úvěrového účtu k 30.6.2010
Stav pokladny k 30.6.2010

4.094.000
255.000
4.349.000

1.898.905,38
45.600,00
1.944.505,38

46,38
17,88
44,71

1.493.238,91
5.310.340,00
32.568,00

Hlasování o schválení zprávy o hospodaření obce v 1.pololetí 2010: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Zpráva o průběhu investičních a neinvestičních akcí v roce 2010
Zprávu přednesl starosta obce.
- silnice III/49714: Pašovice, průjezdní úsek: je zpracována PD pro stavební řízení, které bylo
tento týden zahájeno. Obec bude společně se Zlínským krajem, který je majitelem
průjezdního úseku, žádat o dotace (Zlínský kraj bude financovat výstavbu vozovky, obec
bude financovat výstavbu chodníku a osazení obrubníků po obou stranách vozovky)
- multifunkční hřiště – probíhá stavební řízení, podána žádost o dotace
- MŠ – zastřešení altánu: oprava probíhá, jsou zhotoveny klempířské prvky a čeká se na
pokrytí povrchu šindelem. Při opravě okapů na střeše budovy MŠ bylo zjištěno rozsáhlejší
poškození a nutnost instalovat na střechu protisněhové zábrany. Cena opravy se navýší cca o
20.000 Kč.
- byla provedena oprava oplocení kolem hřiště na sportovním areále.
Hlasování o schválení zprávy o průběhu investičních a neinvestičních akcí: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Plnění úkolů dle plánu práce ZO na rok 2010
Všechny body dle plánu práce jsou průběžně plněny. Zasedání ZO je svoláváno dle
stanovených termínů.
Hlasování o schválení zprávy o plnění úkolů: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Žádost o prodej pozemku p.č. 2473
Žádost o prodej obecního pozemku parc. č. 2473 o výměře 4.722 m2 podal dne 4.6.2010
p. Ivan Červenka, Pašovice č. 224. Obecní zastupitelstvo zveřejnilo záměr prodeje tohoto
pozemku na úřední desce od 25.6.2010 do 27.8.2010. V tomto termínu se nepřihlásil žádný
další zájemce. Hlasování o schválení prodeje pozemku p. Ivanu Červenkovi: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Žádost o prodej pozemku parc.č. 2268/1
Prodej pozemku parc.č. 2268/1 o výměře 2.354 m2 panu Miroslavu Hložkovi, Pašovice
č. 176, schválilo ZO dne 15.12.2009 usnesením č. 10/ZO09/06. Po provedené pozemkové
úpravě byl pozemek zařazen jako „ostatní plocha“ a při vypracování znaleckého posudku byla
stanovena cena 23.500,00 Kč. P. Hložek podal písemnou žádost o snížení prodejní ceny na
původní částku 7.800,-- Kč (cena před pozemkovou úpravou, kdy byl pozemek zařazen jako
„pastvina“).
Hlasování o schválení snížení prodejní ceny pozemku p.č. 2268/1: PRO: 0, PROTI: 9
Usnesení nebylo přijato

-3Schválení smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
Starosta obce předložil k projednání a schválení smlouvu o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu na pozemek parc. č. 2319 v kat. území Pašovice, jehož majitelem je Obec
Pašovice, oprávněným je E.ON Distribuce, a.s., která na výše uvedeném pozemku zřizuje
přípojku energetického zařízení k novostavbě rodinného domku manželů Fojtáchových.
Hlasování o schválení smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Projednání nákupu mulčovacího stroje na údržbu travnatých ploch
Starosta obce oslovil dodavatele v rámci kraje a předložil členům ZO cenové nabídky:
PRODAG s.r.o. Zlín
173.000,- Kč
ZÁLESÍ Luhačovice 173.000,- Kč včetně montáže a úprav na traktoru
REHOS Babice 250.000,- Kč
DFH s.r.o. Slavičín
182.000,- Kč
Starosta navrhuje jako nejvýhodnější variantu nákup stroje od firmy ZÁLESÍ Luhačovice
vzhledem k tomu, že v ceně je zahrnuta i nezbytná úprava traktoru a snadná dostupnost firmy
v případě provádění oprav a servisování.
Hlasování o schválení nákupu mulčovacího stroje od firmy ZÁLESÍ Luhačovice: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Aktualizace informačního panelu v Uherském Brodě na období 2011-2013
Starosta předložil k projednání nabídku firmy DARUMA s.r.o. Plzeň na aktualizaci
informačního panelu v Uherském Brodě na období 2011-2013 za celkovou částku 25.000Kč.
Projekt multimediálního informačního a orientačního systému v Uh.Brodě bude od 1.1.2011
na následující 3 roky formou prezentačních videospotů, audiospotů a grafických
prezentačních panelů poskytovat informace o městě a jeho širokém okolí, představovat
důležité provozovatele turistických aktivit, poskytovatele turistických služeb, nejvýznamnější
zájemce z řad veřejné i podnikatelské sféry a mnoho dalších zajímavostí.
1. splátka, splatná po korektuře v roce 2010 - 7.500 Kč,
2. splátka splatná k 31.5.2011 - 7.500 Kč,
3. splátka splatná k 31.12.2011- 5.000 Kč,
4. splátka splatná k 31.12.2012- 5.000 Kč
Hlasování o schválení nabídky aktualizace informačního panelu v Uh.Brodě: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Změna rozpočtu č. 3/2010
Návrh na změnu rozpočtu předložila k projednání p. Mikulčíková. Je součástí zápisu. Během
jednání ZO byl návrh doplněn o nákup mulčovacího stroje a finanční prostředky na
aktualizaci informačního panelu.
Hlasování o schválení změn rozpočtu č. 3/2010: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Příprava voleb do zastupitelstva obce
Příprava voleb probíhá dle harmonogramu úkolů a lhůt. Pro volby do zastupitelstva obce
Pašovice byly podány 2 kandidátní listiny (ČSSD a Nezávislí).
Volby se konají ve dnech 15.-16.10.2010.
Hlasování o přijetí zprávy o přípravě komunálních voleb: PRO: 9
Usnesení bylo přijato

-4Ukončení sezóny na letním koupališti
Letošní sezóna byla díky špatnému počasí krátká, ze strany KHS Uherské Hradiště nebyly
zjištěny nedostatky v kvalitě bazénové vody.
Hlasování o schválení zprávy o ukončení sezóny na letním koupališti: PRO: 9
Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2010
Starosta předložil ke schválení OZV č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
která nabývá účinnosti dne 1.1.2011.
Hlasování o schválení OZV č. 1/2010: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Schválení obecně závazné vyhlášky č. 2/2010
Starosta předložil ke schválení OZV č. 2/2010, kterou se ke dni 1.1.2011 zrušuje obecně
závazná vyhláška č. 2/2003 ze dne 18.12.2003 o místních poplatcích.
Hlasování o schválení OZV č. 2/2010: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Schválení obecně závazné vyhlášky č. 3/2010
Starosta předložil ke schválení OZV č. 3/2010 o místním poplatku ze psů, která nabývá
účinnosti dne 1.1.2011.
Hlasování o schválení OZV č. 3/2010: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Schválení obecně závazné vyhlášky č. 4/2010
Starosta předložil ke schválení OZV č. 4/2010 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství, která nabývá účinnosti dne 1.1.2011.
Hlasování o schválení OZV č. 4/2010: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Stížnost na hlučnou hudební produkci při konání fotbalového turnaje
Starosta obce předložil k projednání stížnost občanů na hlučnou hudební produkci při konání
fotbalového turnaje na sportovním areále v sobotu 14.8.2010 (je přílohou zápisu). Poukazují
na to, že pořádání hudebních produkcí na sportovním areále bylo rozhodnutím soudu
zakázáno v roce 1996.
Schválení zákazu hudebních produkcí v souladu se soudním rozhodnutím: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Ustavující zasedání zastupitelstva obce Pašovice svolá starosta obce v souladu s § 91 zákona
č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích)
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato

-5Předsedající 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
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 20.50 hod.

