Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 7. 9. 2011
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

__________________________________________________________________________________________

Přítomni:

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

Omluveni:

Jitka Hasíková

Jednání zastupitelstva obce, konaného v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájil
v 19.00 hod. Jaromír Čáp.
Předsedající přečetl program zasedání a navrhl jeho doplnění:
- informace o stavu dorosteneckého fotbalového druţstva TJ SOKOL Prakšice-Pašovice
- ţádost ZŠ Prakšice o zapůjčení kláves CASIO (inv.č. 100177)
- ţádost p. Janáta o povolení konání akce AIRSOFT v obecním lese
- projednání nabídky SOU UB na opravu střechy na hospodářské budově v areálu MŠ
Hlasování o přijetí doplněného programu jednání: PRO: 8
Usnesení bylo přijato.
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu sl. Marii Vlkovou a p. Petra Lukašíka
Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu: PRO: 8
Ověřovatelé zápisu byli určeni.
Předsedající navrhl členy návrhové komise p. Josefa Gajdůška 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 24.5.2011 byla z celkového počtu 16 usnesení schválena usnesení č. 1-4,
7-13. Na vědomí byla vzata usnesení č. 5, 6,15.
V ukládající části zápisu byl uloţen úkol k usnesení č. 16 – ZO ukládá starostovi obce
Pašovice svolat další řádné zasedání zastupitelstva obce nejpozději do 7.9.2011 – úkol splněn.
Hlasování o schválení zprávy o plnění usnesení: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Zpráva o hospodaření obce v 1.pololetí 2011
Zprávu přednesla předsedkyně finančního výboru p. Věra Chmelová – zpráva je přílohou
zápisu.
Rozpočet
Plnění
%
1 – Daňové příjmy
4.351.000,00
2.822.814,00
64,88
2 – Nedaňové příjmy
358.000,00
220.266,77
61,53
3 – Kapitálové příjmy
0
0
0
4 – Přijaté transfery
264.000,00
104.813,00
39,70
Příjmy celkem
4.973.000,00
3.147.893,77
63,30

5 – Běţné výdaje
6 – Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Stav běţného účtu k 30.6.2011:
Stav úvěrového účtu k 30.6.2011:
Stav pokladny k 30.6.2011:

4.731.000,00
725.000,00
5.456.000,00

2.037.437,18
115.200,00
2.152.627,18

43,07
15,89
39,45

2.018.586,42
4.827.580,00
18.405,00

Hlasování o schválení zprávy o hospodaření obce: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Zpráva o plnění úkolů za 1.pololetí 2011
Zprávu přednesl starosta obce:
- výměna oken v budově MŠ byla provedena v červenci, podklady k ţádosti o dotaci od
Zlínského kraje zpracovány, obec obdrţela dotaci ve výši 117.000 Kč
- vymalování budovy MŠ proběhlo v měsíci červenci
- výměna střešních oken na budově kaple byla provedena v červenci, do konce září bude
provedeno olištování oken z venkovní strany
- provedeny drobné opravy chodníků
- oprava venkovního schodiště u budovy kulturního domu
Hlasování o schválení zprávy o plnění úkolů v 1.pololetí 2011: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Zprávy výborů a komisí o činnosti za uplynulé období
Finanční výbor – Věra Chmelová: zpracována zprávy o plnění rozpočtu za 1.Q./2011,
zpracován návrh změny rozpočtu č. 2 a 3 na rok 2011, zpráva o činnosti FV za 12.Q./2011,
schvalování mimořádného příspěvku na Farní den a mladé sportovce.
Kontrolní výbor – Lenka Juráková: kontrola plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva,
kontrola docházky členů na jednání zastupitelstva, kontrola pokladní hotovosti dne 9.6.2011.
Kulturní komise – Marie Vlková: zájezd do divadla v Uh.Hradišti (květen), spolufinancování
Dětského dne (4.6.), návštěva jubilantů, sportovní akce na sportovním areále (tanec ve vodě a
na suchu), spolufinancování uličního turnaje v malé kopané.
Komise pro rozvoj – Vojtěch Pekař: poradenství při stavebním řízení, posouzení moţnosti
stavby parkoviště pod budovou MŠ, kontrola zabezpečovacích prací na mostu mezi farmou
ZD a areálem rybníka, stavební dohled na stavbě RD manţelů Gajdůškových – ověření
geodetického zaměření lomových bodů st.pozemku a MK, účast na výběrovém řízení na
zpracovatele územního plánu obce.
Komise životního prostředí – Petr Lukašík: členové komise se v červenci zúčastnili jednání
s firmou DITIPO ve věci oplocení pozemků v k.ú. Maršov, čímţ by došlo ke zrušení funkční
a vyuţívané spojovací cesty z Pašovic do Maršova. Na základě negativních vyjádření MěÚ
Uh.Brod a zástupců obce Pašovice jsou zástupci firmy DITIPO ochotni jednat o jiných
moţnostech zbudování náhradní spojovací komunikace mezi obcemi.
Komise provedla místní šetření ve věci stíţnosti p. Gaťaříka na únik ropných látek z osobního
vozidla p. Hodické. Členové komise nezjistili ţádný únik těchto látek z vozidla ani stopy po
ropných látkách. Stíţnost p. Gaťaříka nepovaţuje za opodstatněnou. Zápis z šetření je
přiloţen.
Byla odstraněna plechová bouda ze sportovního areálu.
Hlasování o schválení zpráv: PRO: 8
Usnesení bylo přijato

-3Zpráva o zajištění kulturních akcí na 2.pololetí 2011
Zprávu přednesla předsedkyně kulturní komise M.Vlková:
17.9. zvěřinové hody
30.9. zájezd do divadla v Uh.Hradišti
14.-16.10. krojové hody v Pašovicích
začátek listopadu – soutěţ ve vykrajování dýní
12.11. tradiční setkání důchodců na kulturním domě
konec listopadu – vítání občánků
19.11. – zabijačkové hody s kulturním programem
prosinec – vánoční koncert dechové hudby Novovešťanka
31.12. tradiční Silvestr na návsi s občerstvením
Hlasování o schválení kulturních akcí na 2.pololetí 2011: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Návrh na úpravu rozpočtu č. 4 na rok 2011
Návrh předkládá předsedkyně FV Věra Chmelová – podrobný rozpis je přílohou zápisu.
Počítá se se zapojením částky 49.000 ze zůstatku loňského roku do rozpočtu na rok 2011.
Hlasování o schválení úpravy rozpočtu č. 4: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Plán investičních akcí na rok 2012
Zpracováním plánu inv.akcí na rok 2012 se budou zabývat členky finančního výboru ve
spolupráci se starostou, místostarostou a předsedou komise pro rozvoj, návrh bude předloţen
k projednání a schválení na dalším zasedání ZO v listopadu 2011.
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Příprava návrhu rozpočtu obce na rok 2012
Návrh rozpočtu zpracuje finanční výbor a předloţí k projednání v listopadu. Členové ZO
dodají do 1.10. předsedkyni FV návrhy na finanční výdaje, které budou zapracovány do
rozpočtu.
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Schválení prodeje části pozemku p.č. 2418
Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p.č. 2418, zapsaným na LV č. 10001 pro k.ú.
Pašovice, manţelům Anetě a Martinovi Gajdůškovým, Pašovice č. 221, za cenu stanovenou
znaleckým posudkem.
Hlasování o schválení prodeje části pozemku: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Nabídka daru obci od p. Marie Němečkové, Pašovice č. 69
Paní Marie Němečková, Pašovice č. 6, nabízí obci darem sochu sv. Jana Nepomuckého, která
je postavena na obecním pozemku parc.č. 1992 před rodinným domkem č.p. 6. Socha byla
dosud v majetku její rodiny. Pracovnice památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje p.
Němečkové sdělila, ţe podmínkou pro získání dotace na opravu této sochy je uvedení do
souladu majitele památky a pozemku.
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Pašovice č. 6: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Ţádost ZŠ Prakšice o zapůjčení elektrických kláves CASIO
Ředitel ZŠ Prakšice podal písemnou ţádost o zapůjčení el.kláves CASIO (inventární číslo
100177), které jsou v majetku obce Pašovice a jsou umístěny v kapli v Pašovicích. Vzhledem
k tomu, ţe nejsou v kapli vyuţívány, ţádá o jejich zapůjčení pro výuku hudební výchovy v ZŠ
Prakšice. Zastupitelstvo obce schvaluje zapůjčení kláves za podmínky, ţe smlouva o výpůjčce
bude uzavřena s Mgr.Bc. Marií Vlkovou, Pašovice č. 200, která za uvedený hudební nástroj
bude zodpovídat a v případě ukončení pracovního poměru v ZŠ Prakšice klávesy CASIO vrátí
obci Pašovice.
Hlasování o schválení zapůjčení el.kláves CASIO do ZŠ Prakšice: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Ţádost p. Pavla Janáta, Pašovice 73
p. Pavel Janát podal ústní ţádost místostarostovi obce o moţnost pořádání 1-2 akcí AIRSOFT
v obecním lese. Členové zastupitelstva navrhují, aby ţadatel poţádal písemně, provedl
prezentaci klubu a při vhodné příleţitosti provedl ukázku činnosti. V případě, ţe ZO bude
uvaţovat o schválení této akce v obecním lese, poţadují předloţení plánu akce.
Projednání a schválení zpracovatele nového územního plánu obce
Ve středu 7.9.2011 zasedala výběrová komise ve sloţení Jaromír Čáp, Petr Lukašík, Vojtěch
Pekař a Věra Chmelová, která nejdříve otevřela obálky s nabídkami na zpracovatele územního
plánu SÚ Pašovice. Všechny nabídky splňovaly poţadavky zadavatele. Výběrová komise
navrhuje jako zpracovatele územního plánu firmu ing. arch. Jiří Ludík, Urbanistický ateliér
Zlín s.r.o., tř. T,. Bati č. 399, Zlín z důvodu nabídky nejvýhodnější ceny. Kopie zápisu
z výběrového řízení je přílohou zápisu.
Hlasování o schválení zpracovatele územního plánu obce Pašovice: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2011
Starosta obce Pašovice předloţil k projednání a schválení OZV č. 1/2011 o místním poplatku
za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování
komunálních odpadů, která bude platná pro rok 2012. Sazba poplatku zůstává na stejné výši
jako v minulém roce – 350,- Kč na osobu.
Hlasování o schválení OZV č. 1/2011: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Nabídka na rekonstrukci veřejného osvětlení
Starosta předloţil k posouzení nabídku firmy Industrial Light Control a.s., Kollárova 296/22,
Plzeň na zhotovení veřejného osvětlení v obci LED technologií. Vzhledem k nedostatečným
informacím členové zastupitelstva navrhují získat další informace a reference od obcí, ve
kterých tato technologie byla pouţita.
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
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Hodové právo letos bude předávat starosta obce Pašovice.
Obec Pašovice přispěje částkou 10.000 Kč, která bude pouţita na úhradu hudební produkce.
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
TJ SOKOL Prakšice-Pašovice
Starosta obce pozval na zasedání ZO člena TJ SOKOL Pr-Pa p. Pavla Ondru, který podal
informaci o současné situaci v druţstvu dorostenců. Tento oddíl byl přeřazen do niţší soutěţe
a po problémech s nedostatkem hráčů a špatným přístupem hráčů ke svým povinnostem
v současné době hraje okresní soutěţ. Vzhledem k tomu, ţe obec Pašovice poskytla na činnost
dorosteneckého oddílu částku 40.000 Kč, navrhuje vyhotovit dodatek ke smlouvě, kterým by
bylo upraveno čerpání těchto finančních prostředků, které budou v plné výši vyúčtovány do
konce letošního roku.
Hlasování o schválení zprávy o činnosti dorosteneckého oddílu kopané: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Oprava střechy na hospodářské budově v areálu mateřské školy
Místostarosta obce předloţil nabídku SOU Uh.Brod na opravu poškozené střechy na
hospodářské budově MŠ (výměna poškozených krovů a krytiny). Jedná se o částku 150.000
Kč.
Hlasování o schválení opravy střechy: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Další řádné zasedání zastupitelstva obce Pašovice svolá starosta obce nejpozději do 2.11.2011
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Předsedající poţádal člena návrhové komise p. Gajdůška, aby přednesl zprávu návrhové
komise.
Člen návrhové komise p. Gajdůšek posoudil 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 21.30 hod.
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Zapisovatel: Jana Kůrová

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

Starosta:

………………………….. dne …………………………

