Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 23. 2. 2011
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 18.30 hod. Jaromír Čáp.
Předsedající přečetl program zasedání a navrhl jeho doplnění:
- pracovní smlouvy s ÚP Uh.Hradiště na veřejně prospěšné práce v roce 2011
- schválení odměn neuvolněným členům ZO s platností od 1.1.2011
- projednání stížnosti p. Gaťaříka, Pašovice č. 103
Hlasování o přijetí doplněného programu jednání: PRO: 8
Usnesení bylo přijato.
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Věru Chmelovou a p. Lenku Jurákovou
Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu: PRO: 8
Ověřovatelé zápisu byli určeni.
Předsedající navrhl členy návrhové komise p. Vojtěcha Pekaře a p. Jitku Hasíkovou.
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 15.12.2010 byla z celkového počtu 15 usnesení schválena usnesení č. 1-5,
7-10, 14. Na vědomí bylo vzato usnesení č. 6.
Neschválena byla usnesení č. 11 a 12.
V ukládající části zápisu byl uložen úkol k usnesení č. 13 – ZO ukládá finančnímu výboru
zajistit nabídky a vybrat dodavatele oken do budovy MŠ Pašovice – úkol splněn, bude
projednán na dnešním zasedání. Byl uložen úkol k usnesení č. 15 – ZO ukládá starostovi obce
Pašovice svolat další řádné zasedání zastupitelstva obce nejpozději do 23.2.2011 – úkol
splněn.
Hlasování o schválení zprávy o plnění usnesení: PRO: 8
Usnesení bylo přijato

-2Zpráva o finančním hospodaření obce Pašovice v roce 2010
Zprávu předložila předsedkyně finančního výboru p. Chmelová – je přílohou zápisu.
Rozpočet

Plnění

1 – Daňové příjmy
2 – Nedaňové příjmy
3 – Kapitálové příjmy
4 – Přijaté dotace
Příjmy celkem

5.244.000,00
437.000,00
117.000,00
476.000,00
6.274.000,00

5.237.926,83
430.181,42
116.040,00
474.689,00
6.258.837,25

99,88
98,44
99,18
99,72
99,76

5 – Běžné výdaje
6 – Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

4.662.000,00
278.000,00
4.940.000,00

4.617.759,82
276.579,00
4.894.338,82

99,05
99,49
99,08

Stav běžného účtu k 31.12.2010:
Stav úvěrového účtu k 31.12.2010:

%

1.382.047,83 Kč
5.068.960,00 Kč

Hlasování o schválení zprávy o hospodaření obce za rok 2010: PRO:
Usnesení bylo přijato
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Zpráva o provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2010
Zprávu přednesla předsedkyně kontrolního výboru p. Lenka Juráková, která byla
zastupitelstvem pověřena provedením inventarizace. Fyzická inventarizace byla provedena
členy zastupitelstva obce, dokladová inventarizace provedena za účasti účetní OÚ. Zápis
a jednotlivé přílohy byly podepsány všemi členy inventarizační komise – bez výhrad.
V zápisu navržené opotřebené a nefunkční předměty budou vyřazeny v roce 2011.
Hlasování o schválení zprávy o provedené inventarizaci: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Schválení investičních a neinvestičních akcí na rok 2011
- sportovní a dětská infrastruktura Regionu Za Moravů – akce běží, podána žádost o dotace,
obdržen finanční příslib
- výměna oken v MŠ – proběhlo výběrové řízení na dodavatele, podána žádost o dotaci
do POV - žádost zaregistrována
Hlasování o schválení inv. a neinv. akcí na rok 2011: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Úprava rozpočtu č. 1 na rok 2011
Návrh změny přednesla předsedkyně finančního výboru p. Chmelová – je přílohou zápisu.
Hlasování o schválení úpravy rozpočtu č. 1/2011: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Projednání a schválení finanční účasti obce v projektu „Sportovní a dětská infrastruktura
Regionu Za Moravů
Starosta předložil členům ZO požadavek sdružení Regionu Za Moravů na změnu názvu
projektu, který je řešen Smlouvou o poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu obce
Pašovice na financování projektu „Dětská a víceúčelová hřiště Regionu Za Moravů, jako
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realizátorem projektu (Region Za Moravů). Dále bere na vědomí upřesnění názvu tohoto
regionu (tj. konečného příjemce, resp. realizátora). Nově se tedy tento projekt nazývá
„Sportovní a dětská infrastruktura Regionu Za Moravů“ a název regionu se upřesňuje na
„Sdružení právnických osob s názvem Region Za Moravů“ (IČ 7087919 a sídlo Mistřice č. 9
zůstává beze změny). Tyto změny jsou zachyceny v dodatcích č. 1 k těmto dvěma smlouvám.
Hlasování o schválení změny názvu projektu: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Zpráva o hospodaření MŠ Pašovice PO za rok 2010
Zprávu předložila ředitelka MŠ Pašovice p. Štursová – je přílohou zápisu. Celková dotace pro
rok 2010 činila 1.234.795,00 Kč, z toho provozní dotace od zřizovatele - Obec Pašovice –
250.000,00 Kč. Dalšími příjmy školy byly úroky z BÚ (46,13), úplata MŠ (16.760,00)
a vratka záloh na el.energii (7.945,00).
Hospodářský výsledek k 31.12.2010 činil 23.280,12 Kč. Ředitelka MŠ požádala
zastupitelstvo o převod zůstatku do rezervního fondu. Tento zůstatek spolu se zůstatkem
z minulých let bude použit na nákup šatnových skříněk.
Hlasování o schválení zprávy o hospodaření MŠ Pašovice PO za rok 2010: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Hlasování o schválení převodu výsledku hospodaření MŠ Pašovice PO za rok 2010 do
rezervního fondu: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pašovice za rok 2010
Přezkoumání hospodaření obce Pašovice za rok 2010 provedly pracovnice Krajského úřadu
Zlínského kraje ve dnech 11. - 14. 2. 2011.
Přezkoumané písemnosti: Návrh rozpočtu, rozpočtová opatření, rozpočtový výhled, schválený
rozpočet, stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím, závěrečný účet, bankovní
výpisy, evidence majetku, evidence pohledávek, faktury dodavatelské a faktury vystavené,
hlavní kniha, inventurní soupis majetku a závazků, kniha pohledávek a závazků, odměňování
členů zastupitelstva, mzdové listy za rok 2010, pokladní výdajové a příjmové doklady,
pokladní deník, příloha rozvahy, rozvaha, účetní deník, účetní doklady, účtový rozvrh, výkaz
hodnocení plnění rozpočtu, výkaz zisku a ztráty, zřizovací listina příspěvkové organizace,
dohody o provedení práce, smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím, nájemní
smlouvy, smlouvy o prodeji majetku, smlouvy o přijetí úvěru, smlouva o věcných břemenech,
zveřejněné záměry o nakládání s majetkem, dokumentace k veřejným zakázkám, zápisy
z jednání ZO včetně usnesení, sociální fond obce, čerpání účelových neinvestičních dotací.
Při přezkoumání hospodaření obce Pašovice za rok 2010 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Hlasování o přijetí zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2010: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
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Výběrové řízení na dodavatele plastových oken do budovy MŠ Pašovice proběhlo dne
26.1.2011 za účasti ing. Vojtěcha Pekaře, Ivana Červenky, Františka Chmely, Věry
Chmelové, Jarmily Jahodové a Jarmily Čechové.
Celkem bylo projednáno 5 nabídek a z nich byla vybrána firma EURO-Jordán, s.r.o.,
Kramářova 25, Přerov. Starosta obce uzavře s vybranou firmou smlouvu o dílo.
Kopie protokolu o výběrovém řízení je přílohou zápisu.
Hlasování o schválení dodavatele oken do budovy MŠ Pašovice – firma EURO-Jordán
Přerov: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Různé
- Starosta obce předložil ke schválení zpracovaný návrh výhledu hospodaření obce Pašovice
na období 2012-2014.
Hlasování o schválení výhledu hospodaření obce Pašovice 2012-2014: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
- úprava webových stránek obce: firma ANTEE s.r.o., dodavatel webových stránek, nabídla
zpracování nové grafiky a zlepšení obsluhy. Jedná se o jednorázovou částku 7.200 Kč, která
bude součástí úpravy rozpočtu č. 1 na rok 2011.
Hlasování o schválení úpravy webových stránek obce: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
- předsedkyně finančního výboru navrhla dle nařízení vlády č. 375/2010 Sb., s platností
od 1.1.2011 odměny členům zastupitelstva obce:
neuvolněný místostarosta
17.046 Kč
předseda výboru a komise
1.273 Kč
člen výboru a komise
979 Kč
člen zastupitelstva obce
437 Kč
Hlasování o schválení měsíčních odměn členům zastupitelstva: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
- stížnost p. Gaťaříka, bytem Pašovice č. 103: pan Gaťařík předal do kanceláře OÚ dne
16.2.2011 do rukou místostarosty a členů ZO podnět, který členové zastupitelstva projednali
a předají panu Gaťaříkovi písemné stanovisko.
- dohoda s Úřadem práce Uherské Hradiště o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací v roce 2011: obec Pašovice podala po předchozí konzultaci s pracovníkem
ÚP UH žádost o vytvoření dvou pracovních příležitostí na úvazek 0,75 na období od 1.4.2011
do 31.10.2011. Smlouva bude podepsána 1.3.2011.
Další řádné zasedání zastupitelstva obce Pašovice svolá starosta obce nejpozději do 20.4.2011
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
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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.

Zápis byl vyhotoven 24.2.2011
Zapisovatel: Jana Kůrová

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

…………………………... dne …………………………

Starosta:

………………………….. dne …………………………

