Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 24. 11. 2010
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

__________________________________________________________________________________________

Přítomni:

Omluveni:

Jaromír Čáp, Mgr. Lenka Juráková, Bc. Věra Chmelová, ing. Petr Lukašík,
Mgr. Bc. Marie Vlková, ing. Vojtěch Pekař, Josef Gajdůšek,
Jarmila Mikulčíková
Jitka Hasíková

Jednání zastupitelstva obce, konaného v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájil
v 18. hod. Jaromír Čáp.
Předsedající přečetl program zasedání a navrhl jeho doplnění:
- žádost manželů Martina a Anety Gajdůškových o odkoupení části pozemku parc.č. 2418
v k.ú. Pašovice
- žádost manželů Martina a Anety Gajdůškových o prodloužení inženýrských sítí k pozemku
parc.č. 2415 v k.ú. Pašovice
- žádost firmy DITIPO a.s. Uherský Brod o vydání povolení ke stavbě oplocení na pozemku
parc. č. 161/32 v k.ú. Maršov
- jmenování členů komise životního prostředí
Hlasování o přijetí doplněného programu jednání: PRO: 8
Usnesení bylo přijato.
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Josefa Gajdůška a sl. Marii Vlkovou
Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu: PRO: 8
Ověřovatelé zápisu byli určeni.
Předsedající navrhl členy návrhové komise p. Věru Chmelovou a p. Jarmilu Mikulčíkovou.
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. Lenka Juráková – zpráva je přílohou zápisu.
Na zasedání dne 16.9.2010 byla z celkového počtu 19 usnesení schválena usnesení č. 1-11
a 14-18. Na vědomí byla vzata usnesení č. 12 a 13.
V ukládající části zápisu byl uložen úkol k usnesení č. 19 – ZO ukládá starostovi obce svolat
ustavující zasedání zastupitelstva obce dle § 91 zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích)
– úkol splněn.
Na ustavujícím zasedání dne 11.11.2010 byl v ukládající části zápisu uložen úkol k usnesení
č. 14 – ZO ukládá starostovi obce svolat další řádné zasedání nejpozději do 24.11.2010 – úkol
splněn.
Hlasování o schválení zprávy o plnění usnesení: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
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Návrh na úpravu rozpočtu přednesla předsedkyně finančního výboru p. Chmelová.
Do rozpočtu obce bude zapojena neinvestiční dotace na zajištění konání komunálních voleb
v říjnu 2010 a neinvestiční dotace na zajištění přípravných prací pro sčítání lidu, domů a bytů.
Hlasování o schválení úpravy rozpočtu č. 4 na rok 2010: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Projednání přípravy investičních a neinvestičních akcí na rok 2011
Návrh investičních a neinvestičních akcí předložil starosta obce.
- výměna oken v budově MŠ Pašovice – náklad cca 220.000
- výměna střešních oken na kapli – náklad cca 50.000
- stavba průjezdního úseku a chodníku je plánovaná na rok 2012, stavební povolení je vydáno,
obec bude žádat o dotace na chodník spolu se Zlínským krajem, který bude financovat
stavbu silnice III/49714.
- oprava kanalizace v úseku od obecního úřadu k budově MŠ
- oprava střechy na hospodářské budově v areálu MŠ – bude zpracována cenová nabídka
- stavby multifunkčních dětských hřišť – vydáno stavební povolení, vydán finanční příslib
na dotaci z EU ve výši 4,5 mil. Kč – podíl obce cca 0,5 mil. pro rok 2011
Hlasování o schválení přípravy investičních a neinvestičních akcí pro rok 2011: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Projednání návrhu kulturních a sportovních akcí na rok 2011
Návrh přednesla předsedkyně kulturní komise sl. Vlková – je přílohou zápisu.
1.čtvrtletí: zájezd do divadla (UH, ZL), košt slivovice, tradiční fašank (pořádají hasiči)
2.čtvrtletí: zájezd do divadla (UH,ZL), oslava Dne matek, oslava Dne dětí – zájezd
na ranč Kostelany
3.čtvrtletí: zahájení provozu koupaliště – sportovní den, fotbalový turnaj, soutěž „Zpívá
celá dědina“
4.čtvrtletí: hody, soutěž ve vykrajování dýní, lampionový průvod, setkání seniorů,
vánoční koncert.
Další akce budou průběžně doplňovány a termíny budou upřesněny.
Hlasování o schválení kulturních a sportovních akcí na rok 2011: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Žádost MŠ Pašovice o finanční prostředky na zajištění provozu v roce 2011
Ředitelka MŠ Pašovice předložila podrobný rozpis výdajů na příští rok v celkové částce
250.000 Kč. Současně upozorňuje na havarijní stav oken – zastupitelstvo obce počítá s jejich
výměnou v roce 2011 – bude zahrnuto do rozpočtu obce.
Hlasování o schválení požadavku MŠ Pašovice na zajištění provozu v roce 2011: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Žádosti o příspěvky na činnost zájmových sdružení, spolků a neziskových organizací v roce
2011
Požadavky předložila předsedkyně finančního výboru p. Chmelová:
LMK Prakšice-Pašovice - 1.000 (úhrada formou proplacení dokladů)
Hospic Svatý Kopeček – zamítnuto
COUNTRY MIX – Country bál - 2.000 (úhrada formou proplacení dokladů)
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TJ SOKOL Prakšice-Pašovice - 40.000 (na zajištění dopravy dorosteneckého a žákovského
družstva na mistrovská utkání)
TJ SOKOL Prakšice-Pašovice - 2.000 (proplacení dárkových balíčků pro trenéry a jejich
asistenty)
Český svaz včelařů Uherský Brod - 1.000
ZŠ Prakšice - na akce „Stonožky“ - 10.000
ZŠ Prakšice - kroje pro Country kroužek při ZŠ Prakšice - 3.000
ZŠ Prakšice - příspěvek na žáka v roce 2011 - 4.500
Myslivecká jednota Pašovice-Maršov 7.000 (na vybudování odchovného zařízení a
vybavení líhní)
SDH Pašovice - na zajištění chodu organizace a nákup ponorného čerpadla - 20.000
Staří páni Pašovice - košt slivovice - 8.000 (úhrada formou proplacení dokladů)
Staří páni Pašovice - uliční turnaj v malé kopané - 5.000 (úhrada formou proplacení dokladů)
CHARITA Uherský Brod - 3.000
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje se sídlem v Uh.Hradišti - 1.000
Český klub nedoslýchavých HELP Uherský Brod - 1.000
Svaz neslyšících a nedoslýchavých Uherské Hradiště - 1.000
Hlasování o schválení příspěvků na činnost na rok 2011: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Schválení návrhu rozpočtu na rok 2011
Návrh rozpočtu připravily členky finančního výboru a k projednání předkládá předsedkyně
FV p. Chmelová. Do rozpočtu byly zapracovány požadavky členů ZO. Návrh rozpočtu je
vypracován v příjmové části na jednotlivé položky a ve výdajové části na oddíly a paragrafy.
Po zveřejnění na úřední desce bude rozpočet schválen na příštím řádném zasedání v prosinci
2010.
Hlasování o schválení návrhu rozpočtu na rok 2011: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Stanovení a schválení měsíčních odměn pro neuvolněné členy ZO
Členové zastupitelstva obdrželi v předstihu přílohu č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb., podle
které budou stanoveny měsíční odměny. Členové ZO navrhují:
neuvolněný místostarosta
17.950,-- Kč
předseda výboru a komise
1.340,-- Kč
člen výboru a komise
1.030,-- Kč
člen zastupitelstva
460,-- Kč
Hlasování o schválení měsíčních odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva obce: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Příprava inventarizace majetku obce
Starosta pověřil zajištěním inventarizace majetku obce předsedkyni kontrolního výboru
p. Jurákovou. Obdržela podklady a ve spolupráci se zbývajícími členy zastupitelstva obce
provede fyzickou a dokladovou inventarizaci k 31.12.2010.
Hlasování o schválení inventarizace majetku obce k 31.12.2010: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
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Manželé Martin a Aneta Gajdůškovi, Pašovice č. 221, podali žádost o odkoupení části
pozemku parc.č. 2418 v k.ú. Pašovice. Důvodem žádosti je plánovaná stavba rodinného
domku na pozemcích parc.č. 2414 a 2415, které sousedí s obecním pozemkem a znesnadňují
přístup na výše uvedené parcely.
Zastupitelstvo obce zveřejní záměr prodeje části pozemku parc. č. 2418 v k.ú. Pašovice.
Hlasování o schválení záměru prodeje části pozemku parc.č. 2418 v k.ú. Pašovice: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Žádost manželů Gajdůškových o prodloužení inženýrských sítí k pozemku parc. č. 2415 v k.ú.
Pašovice
Manželé Martin a Aneta Gajdůškovi, Pašovice č. 221, podali žádost o prodloužení
vodovodního a plynovodního řádu k pozemku parc.č. 2415, na kterém budou stavět rodinný
domek.
Obec Pašovice již není majitelem plynovodního řádu – stavebníci budou muset jednat s JMP
a.s. Předseda komise pro místní rozvoj p. Pekař požádá provozovatele vodovodu (SVK a.s.
Uherské Hradiště) o sdělení stanoviska k této žádosti a na dalším zasedání ZO předloží
k projednání.
ZO ukládá předsedovi komise pro místní rozvoj v termínu do 15.12.2010 prověřit žádost a
předložit stanovisko k možnostem vybudování přípojky nebo prodloužení vodovodního řádu.
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Žádost o vydání povolení ke stavbě oplocení
Firma DITIPO a.s. Uherský Brod podala žádost o vydání souhlasu k umístění stavby
jednoduchého oplocení na parcele č. 161/32 v k.ú. Maršov, jejímž majitelem je Obec
Pašovice, postavené na hranici mezi touto parcelou a dvěma dalšími parcelami v délce cca
30m. Tento úsek má být součástí kompletního oplocení zatravněného půdního bloku o výměře
cca 2.8 ha za účelem výběhu pro chované koně. Místostarosta je pověřen obhlídkou na místě
a projednáním návrhu s žadateli – zástupci firmy DITIPO a.s. S výsledkem jednání seznámí
členy ZO na příštím jednání zastupitelstva.
Hlasování o pověření místostarosty projednáním žádosti s firmou DITIPO: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Jmenování členů komise životního prostředí
Předseda komise životního prostředí p. Petr Lukašík navrhl jako členy komise
p. ing. Tibora Horonyho a p. Jiřího Sukupa.
Hlasování o schválení členů komise životního prostředí: PRO: 8
Usnesení bylo přijato.
Diskuse
Členka ZO p. Juráková upozornila na havarijní stav části zdi u rodinného domku č. 31.
Starosta písemně požádá majitele o sjednání nápravy.
Místostarosta p. Lukašík upozornil na nutnost opravy koncového sběrače v ulici u rodinného
domku č. 244. Bude zařazeno do plánu prací na rok 2011.
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komise.
Členka návrhové komise p. Juráková 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 22.00 hod.

Zápis byl vyhotoven 25.11.2010
Zapisovatel: Jana Kůrová

Ověřovatelé: …………………………… dne …………………………
…………………………... dne …………………………

Starosta:

………………………….. dne …………………………

