Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 20. 4. 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,
Josef Gajdůšek
Jarmila MIkulčíková

Jednání zastupitelstva obce, konaného v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájil
v 18.30 hod. Jaromír Čáp.
Předsedající přečetl program zasedání a navrhl jeho doplnění:
- rekonstrukce zábradlí na mostě k rybníku
- informace o projektu dotační titul „MASKA“
- informace o správcích toku
Hlasování o přijetí doplněného programu jednání: PRO: 8
Usnesení bylo přijato.
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Josefa Gajdůška a p. Vojtěcha Pekaře
Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu: PRO: 8
Ověřovatelé zápisu byli určeni.
Předsedající navrhl členy návrhové komise p. Petra Lukašíka a sl. Marii Vlkovou.
Hlasování o schválení návrhové komise: PRO: 8
Návrhová komise byla určena.
Předsedající určil zapisovatelku zasedání zastupitelstva obce p. Lenku Jurákovou.
Kontrola plnění usnesení
Zprávu o plnění usnesení přednesla p. Lenka Juráková – zpráva je přílohou zápisu.
Na zasedání dne 23.2.2011 byla z celkového počtu 17 usnesení schválena usnesení č. 1-8,
10, 11, 13-16. Na vědomí byla vzata usnesení č. 9 a 12.
V ukládající části zápisu byl uloţen úkol k usnesení č. 17 – ZO ukládá starostovi obce
Pašovice svolat další řádné zasedání zastupitelstva obce nejpozději do 20.4.2011 – úkol
splněn.
Hlasování o schválení zprávy o plnění usnesení: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Zpráva o připravenosti investičních a neinvestičních akcí a jejich upřesnění
Zprávu přednesl starosta obce J. Čáp:
- výměna oken v MŠ – akce bude zahájena 11.7.2011. Poţádáno o neinv. dotaci na ZK
– o přiznání dotace se bude jednat 27.4.2011.
- výměna střešních oken na kapli – akce proběhne v červenci 2011. Nutno zajistit lešení.
- multifunkční hřiště – probíhá výběrové řízení na dodavatele – bude rozhodnuto 2.5.2011
- oprava střechy na hospodářské budově v areálu MŠ – bylo osloveno SOU Uh.Brod – dosud
nebyla podána cenová nabídka.
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Usnesení bylo přijato
Zprávy o činnosti výborů a komisí v 1.čtvrtletí 2011
Kontrolní výbor – Lenka Juráková: kontrola plnění usnesení z jednání ZO, kontrola docházky
členů na jednání zastupitelstva, zpracování výsledků inventarizace majetku obce a zpracování
závěrečné zprávy o inventarizaci, kontrola pokladny dne 9.12.2010 a 16.3.2010,
veřejnoprávní kontrola PO MŠ Pašovice za rok 2010.
Finanční výbor – Věra Chmelová: výběrové řízení na dodavatele oken do budovy MŠ
Pašovice, zpracována zpráva o výsledku hospodaření obce Pašovice za rok 2010 v podrobném
členění, zpracován návrh na úpravu rozpočtu č. 1 na rok 2011, zpracován závěrečný účet obce
Pašovice za rok 2010.
Sociální komise – Jitka Hasíková: seznámení nových členů komise s náplní práce dne
4.1.2011, projednání zákona o pomoci v hmotné nouzi a zákona o soc.sluţbách, sociální
šetření v rodině s dětmi, spolupráce s občany při vyřizování příspěvků na péči, poradenská
činnost dle potřeb občanů.
Komise pro rozvoj – Vojtěch Pekař: spolupráce při schvalování investičních a neinvestičních
akcí, poradenství občanům při stavebním řízení, komise sleduje stavby, které jsou předmětem
řízení stavebního úřadu v UB a informuje stavebníky o moţnostech výstavby jednotlivých
druhů staveb.
Kulturní komise – Marie Vlková: zajištění novoročního koncertu v kapli, návštěvy jubilantů a
předání věcných darů od obce, zajištění divadelního představení v Uherském Hradišti – zájezd
se uskuteční 13.5.2011. Poskytnutí příspěvku na konání COUNTRY bálu a koštu slivovice.
Ekologická komise – Petr Lukašík: členové komise byli přizváni ke stíţnosti na pálení trávy –
stíţnost byla vyřízena na místě.
Hlasování o schválení zpráv o činnosti výborů a komisí: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Projednání a schválení závěrečného účtu obce Pašovice za rok 2010
Závěrečný účet zpracoval finanční výbor. Členové ZO jej obdrţeli 21.3.2011 a od tohoto data
byl také zveřejněn na úřední desce a na elektronické úřední desce.
Závěrečný účet obsahuje údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010, stav účelových fondů,
údaje o hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí – MŠ Pašovice, dále vyúčtování
finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně, informaci o
výsledku přezkoumání hospodaření obce Pašovice za rok 2010 a výsledek hospodaření obce
za rok 2010, který činí 1.429.058,08 Kč. Předsedkyně finančního výboru navrhuje převod
výsledku hospodaření do nerozděleného zisku minulých let.
Hlasování o schválení závěrečného účtu za rok 2010 a převod výsledku hospodaření za rok
2010 do nerozděleného zisku minulých let: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Zpráva o plnění rozpočtu za 1.čtvrtletí 2011
Zprávu zpracovaly členky finančního výboru a předkládá předsedkyně FV Věra Chmelová.
Zpráva je přílohou zápisu.
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Plnění

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

4.351.000,00
357.000,00
0,00
260.000,00
4.968.000,00

1.663.077,00
127.990,85
0,00
48.813,00
1.839.880,85

38,22
35,85
0,00
18,77
37,03

5 – Běţné výdaje
6 – Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

4.629.000,00
225.000,00
4.854.000,00

996.477,22
115.200,00
1.111.677,22

21,53
51,20
22,90

Stav běžného účtu k 31.3.2011:
Stav úvěrového účtu k 31.3.2011:
Stav pokladny k 31.3.2011:

%

1.872.223,46 Kč
4.948.270,00 Kč
16.658,00 Kč

Hlasování o schválení zprávy o plnění rozpočtu za 1.čtvrtletí 2011: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Zpráva o zahájení přípravy sportovního areálu na letní sezónu
Zprávu přednesl starosta a místostarosta obce:
- proběhla jednání s Hygienickým ústavem – zajištění rozborů kvality bazénové vody
- objednaná firma na zajištění kalibrace sond
- na konci dubna bude provedena úprava povrchu tenisového kurtu válcem (SÚS UH)
- zajištěn plavčík – proškolení první pomoci zajistí MUDr. Korábečná
- budou vylíčeny kabinky
- úklid areálu provedou pracovnice obce na VPP
- nátěr bazénu provede p. Lukašík
- uzavřena smlouva o odběru vody
- průběh stavby multifunkčního hřiště se bude řešit aktuálně
- tenisový kurt je otevřen, zámek byl zničen
Hlasování o schválení zprávy o přípravě SA: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Ţádost ředitelky MŠ Pašovice o navýšení rozpočtu na rok 2011
Ředitelka MŠ Pašovice poţádala o navýšení rozpočtu na vymalování budovy MŠ po
provedené výměně oken. Předběţná zjištěná cena je 35000-40000 Kč.
Hlasování o navýšení provozní dotace MŠ Pašovice na rok 2011 o 40.000 Kč: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Rekonstrukce zábradlí na mostě k rybníku
Místostarosta p. Luakšík oslovil p. Horenského (nepodal nabídku pro vysoké pracovní
vytíţení) a p. Ondru (nabídka 31.200 Kč). Úpravy terénu provede p. Lukašík.
Hlasování o schválení rekonstrukce zábradlí na mostě k rybníku: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
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p. Burešová, Pašovice č. 144, podala písemnou ţádost o odkoupení 90 m2 pozemku parc.č.
3/2 (zahrada) v k.ú. Pašovice za účelem přístavby rodinného domu, výstavby stání pro auta a
rozšíření zahrady. Jedná se o pozemek mezi RD č. 144 a budovou MŠ Pašovice. ZO plánuje
na uvedeném pozemku výstavbu parkoviště pro potřeby MŠ a v případě prodeje části
pozemku by nebylo moţno tento záměr realizovat.
Hlasování o schválení záměru prodeje části pozemku parc.č. 3/2 v k.ú. Pašovice: PRO: 0,
PROTI: 8
Usnesení nebylo přijato
Ţádost p. Johaníkové, Pašovice č. 10, o výměnu pozemků
p. Johaníková, Pašovice č. 10, podala ţádost o výměnu pozemku parc.č. 8/8 (97 m2), který se
nachází za budovou obecního úřadu a je na něm vybudované parkoviště, za část pozemku
parc.č. 2389 v části obce Čupy.
Hlasování o schválení výměny pozemků: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Úprava rozpočtu č. 2 na rok 2011
Návrh změny přednesla předsedkyně finančního výboru p. Chmelová – je přílohou zápisu.
V průběhu jednání zastupitelstva bylo do návrhu změny zapracováno navýšení provozního
příspěvku MŠ Pašovice a rekonstrukce zábradlí na mostku k rybníku
Hlasování o schválení úpravy rozpočtu č. 2/2011: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Různé
- Dotační titul MASKA: členové jsou Obec Pašovice, F. Chmela a T. Moravčík (moţnost
získání dotací z EU na zkvalitnění infrastruktury, prostory pro volnočasové aktivity).
Správcem a manaţerem je p. Šobáň z Hradočvic, informace uveřejněny na internetu.
- Informace o správcích toku: od 1.1.2011 vlastní České lesy potok Holomňa od Olšavy aţ
po Ořechov. Ostatní drobné toky vlastní Povodí Moravy. Starosta jedná o moţnosti vyčištění
potoku Holomňa v rámci protipovodňových opatření.
- Ořezání stromů kolem potoků – zatím budou odstraněny jen polámané stromy, během léta
budou označeny stromy a nabídnuty občanům k vytěţení.
- Stromy u koupaliště – vytěţil p. Hladiš
- Stromy u rybníka – vytěţí p. Lukašík
- Zahrada u MŠ – dřevo vytěţí p. Burešová
Diskuse
- p. Lukašík podal dotaz, jak vyuţít plechovou boudu na koupališti
- p. Chmelová navrhla moţnost zřízení bezdrátového rozhlasu v obci – zjistit moţnosti,
finanční náročnost
Další řádné zasedání zastupitelstva obce Pašovice svolá starosta obce nejpozději do 29.6.2011
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
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komise.
Členka návrhové komise p. Vlková posoudila průběh zasedání zastupitelstva obce s tímto
závěrem:
Návrhová komise sděluje, ţe v průběhu jednání zastupitelstva obce nebyly návrhové
komisi doručeny ţádné 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, ţe 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 21.4.2011
Zapisovatel: Lenka Juráková

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

Starosta:

………………………….. dne …………………………

