Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 15. 12. 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, Jitka Hasíková,
Jarmila Mikulčíková
Josef Gajdůšek

Jednání zastupitelstva obce, konaného v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájil
v 18.00 hod. Jaromír Čáp.
Předsedající přečetl program zasedání a navrhl jeho doplnění:
- výběr dodavatele plastových oken do budovy MŠ Pašovice
- schválení zástupce obce do Mikroregionu Za Moravů
- otázka řešení problematiky kaple v Pašovicích
- samovýroba dřeva
Hlasování o přijetí doplněného programu jednání: PRO: 8
Usnesení bylo přijato.
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Jitku Hasíkovou a p. Petra Lukašíka.
Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu: PRO: 7
NEHLASOVAL: 1
Ověřovatelé zápisu byli určeni.
Předsedající navrhl členy návrhové komise p. Vojtěcha Pekaře a sl. Marii Vlkovou.
Hlasování o schválení návrhové komise: PRO: 7
NEHLASOVAL: 1
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 24.11.2010 byla z celkového počtu 17 usnesení schválena usnesení č. 1-5,
7, 8, 9, 11, 13. Na vědomí byla vzata usnesení č. 6, 10, 16.
V ukládající části zápisu byl uložen úkol k usnesení č. 19 – ZO ukládá kontrolnímu výboru
zajistit a provést ve spolupráci se členy ZO inventarizaci majetku k 31.12.2010 – úkol je
průběžně plněn. Byl uložen úkol k usnesení č. 14 – ZO ukládá předsedovi výboru pro místní
rozvoj do 15.12.2010 prověřit žádost o prodloužení inženýrských sítí k parcele č. 2415 – bude
projednáno dne 15.12.2010
Byl uložen úkol k usnesení č. 15 – ZO pověřuje místostarostu projednáním návrhu na
provedení oplocení pozemku p.č. 161/32 v k.ú. Maršov se žadateli – firmou DITIPO a.s. UB a
předložením stanoviska v termínu do 15.12.2010
Byl uložen úkol k usnesení č. 17 – ZO ukládá starostovi obce svolat další řádné zasedání ZO
nejpozději do 15.12.2010 – úkol splněn.
Usnesení č. 14 a 15 budou projednána na řádném zasedání ZO dne 15.12.2010.
Hlasování o schválení zprávy o plnění usnesení: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
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Předsedkyně finančního výboru předložila návrh na jednorázový příspěvek do sociálního
fondu na rok 2011 ve výši 15.000 Kč. Finanční prostředky se čerpají na částečnou úhradu
stravenek pro uvolněné funkcionáře a zaměstnance obecního úřadu.
Hlasování o schválení jednorázového příspěvku do soc.fondu na rok 2011: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Projednání zprávy TJ SOKOL Prakšice-Pašovice o čerpání příspěvku na činnost
Obec Pašovice poskytla TJ SOKOL Prakšice-Pašovice v roce 2010 částku 30.000 Kč, která
byla použita na zajištění dopravy autobusem na mistrovská utkání oddílu dorostenců – pro
kontrolu byly doloženy kopie 11 faktur. Tyto podklady jsou součástí zápisu.
Hlasování o schválení zprávy o čerpání příspěvku v roce 2010: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Zpráva o kontrole hospodaření PO MŠ Pašovice v roce 2010
Zprávu přednesla p. Lenka Juráková, protokol o kontrole je přílohou zápisu.
Provedením kontroly pověřil starosta obce p. Lenku Jurákovou – předsedkyni kontrolního
výboru, a Janu Kůrovou – účetní obce. Kontrolovanou osobu zastupovala ředitelka MŠ
p. Štursová a účetní MŠ p. Šnajdarová. Kontrola byla provedena dne 9.12.2010.
V roce 2010 byla zřizovatelem poskytnuta provozní dotace 250.000 Kč. Příjem za školné činil
12.860,-- Kč. Do 9.12.2010 bylo v knize faktur zapsáno 81 dodavatelských faktur, které se
týkaly pravidelně se opakujících plateb – kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
Kontrolou pokladny bylo zjištěno, že k 31.10.2010 bylo vystaveno 71 pokladních dokladů
výdajových i příjmových. – kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
Stav běžného účtu k 11.11.2010:
261.512,84 Kč
Stav pokladní hotovosti k 31.10.2010: 3.517,-- Kč
Kontrolou předložených účetních dokladů nebylo zjištěno neoprávněné čerpání finančních
prostředků ani nehospodárné výdaje. Pracovnice, pověřené provedením kontroly, nezjistily
žádné závady.
Hlasování o schválení zprávy o kontrole hospodaření MŠ Pašovice: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Úprava rozpočtu č. 5 na rok 2010
Předsedkyně finančního výboru předložila ke schválení návrh na změnu rozpočtu č. 5 na rok
2010, návrh je součástí zápisu.
Hlasování o schválení úpravy rozpočtu č. 5 na rok 2010: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Projednání a schválení plánu práce ZO na rok 2011
Návrh plánu práce předložil k projednání starosta obce – je součástí zápisu.
Hlasování o schválení plánu práce na rok 2011: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Schválení rozpočtu na rok 2011
Rozpočet na rok 2011 zpracovaly členky finančního výboru. Návrh byl zveřejněn na úřední
desce v období od 29.11.2010 do 15.12.2010. Rozpočet je vyrovnaný.
Příjmy:
4.884.000
Výdaje:
4.681.000
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Hlasování o schválení rozpočtu na rok 2011: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Projednání stanoviska ve věci prodloužení inženýrských sítí k pozemku parc.č. 2415
Předseda komise pro rozvoj p. Pekař provedl obhlídku na místě samém a zjistil, že kanalizace
a vedení elektrické energie končí na hranici výše uvedeného pozemku – není nutno řešit.
V případě vodovodního řádu navrhuje vybudování společné šachty pro více stavebníků, která
by byla umístěna v těsné blízkosti vodovodního řádu.
Prodloužení plynovodního řádu budou stavebníci řešit s majitelem – JMP a.s.
V případě prodeje části pozemku parc.č. 2418 si obec vyhrazuje právo věcného břemene pro
možnost vybudování inženýrských sítí a přípojek.
Hlasování o neschválení vybudování chybějícího vodovodního řádu k pozemku parc.č. 2415:
PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Projednání žádosti firmy DITIPO a.s. Uherský Brod – oplocení pozemků v k.ú. Maršov
Místostarosta p. Lukašík projednal žádost se stavebníky – zástupci firmy DITIPO a.s.
Uh.Brod. Jedná se o provedení oplocení na hranici pozemků v délce cca 30 m. Zamezí se tím
přístupu ve směru od Pašovic do Maršova (areál zemědělského družstva). Zastupitelstvo
neschvaluje provedení oplocení z důvodu omezení migrace divoké zvěře a nemožnosti
přístupu ze strany Pašovic do Maršova.
Hlasování o neschválení vybudování oplocení na pozemku p.č. 161/32 v k.ú. Maršov firmou
DITIPO a.s.: PRO 8
Usnesení bylo přijato
Různé
- Starosta obce pověřuje předsedkyni finančního výboru, aby ve spolupráci s předsedou
komise pro rozvoj zajistila formou výběrového řízení dodavatele plastových oken na
budově MŠ Pašovice. Na dalším zasedání ZO v únoru 2011 bude předložen návrh
ke schválení.
Hlasování o schválení komise pro výběr dodavatele oken do budovy MŠ: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
- Zastupitelstvo obce Pašovice pověřuje starostu zastupovat obce Pašovice v Regionu
Za Moravů.
Hlasování o schválení starosty jako zástupce obce v Regionu Za Moravů: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
- sl. Vlková upozorňuje na nutnost výměny oken ve střeše kaple, které jsou v havarijním
stavu a navrhuje kontaktovat projektanta p. Zajíčka a vyřešit s ním také vytápění kaple,
které je v současné době naprosto nedostačující. Varhany, které zakoupil P. Král, by bylo
vhodné umístit na chór – je nutné dokoupit dva reproduktory za cca 20.000 Kč, aby bylo
zajištěno dostatečné ozvučení v přízemí. Klávesy, které jsou dosud umístěny v kapli a už
3 roky se nepoužívají, navrhuje předat formou daru buď do MŠ Pašovice nebo do
ZŠ Prakšice.
- p. Lukašík sdělil přítomným členům ZO, že v obecním lese se v letošním roce počítá s cca
30 m3 dřeva, určeného pro samovýrobu. Jedná se o zpracování korun z vytěžených stromů.
Vzhledem k tomu, že požadavky občanů několikanásobně převyšují možnosti obce, budou
vybráni ti žadatelé, kteří v uplynulých 3 letech nedostali dřevo formou samovýroby.

-4Další řádné zasedání zastupitelstva obce Pašovice svolá starosta obce nejpozději do 23.2.2011
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Předsedající požádal členku návrhové komise p. Vlkovou, aby přednesla zprávu návrhové
komise.
Členka návrhové komise p. Vlková 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 20.30 hod.

Zápis byl vyhotoven 16.12.2010
Zapisovatel: Jana Kůrová

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

Starosta:

………………………….. dne …………………………

