Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 2. 11. 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, 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:
- zpracování OZV o užívání veř.prostranství a likvidace stavební sutě
- snížení rychlosti na místních komunikacích formou nového dopravního značení
- schválení rozpočtu PO MŠ Pašovice na rok 2012
Hlasování o přijetí doplněného programu jednání: PRO: 9
Usnesení bylo přijato.
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Věru Chmelovou a p. Jitku Hasíkovou
Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu: PRO: 9
Ověřovatelé zápisu byli určeni.
Předsedající navrhl členy návrhové komise p. Petra Lukašíka a sl. Marii Vlkovou
Hlasování o schválení návrhové komise: PRO: 9
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 7.9.2011 byla z celkového počtu 21 usnesení schválena usnesení č. 1-9,
12-16 a 20. Na vědomí bylo vzato usnesení č. 19. ZO bylo seznámeno s usnesením č. 18.
V ukládající části zápisu byl uložen úkol k usnesení č. 10 – ZO ukládá starostovi obce,
místostarostovi, předsedkyni FV a předsedovi komise pro rozvoj zpracovat návrh investičních
akcí na rok 2012. Byl uložen úkol k usnesení č. 11 – předsedkyně FV ve spolupráci
s ostatními členy ZO zpracuje návrh rozpočtu na rok 2012. Byl uložen úkol k usnesení č. 21 –
starosta svolá další řádné zasedání ZO do 2.11.2011. Úkoly byly splněny.
Hlasování o schválení zprávy o plnění usnesení: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Příprava investičních a neinvestičních akcí na rok 2012
Zprávu přednesl starosta obce:
- rekonstrukce průjezdního úseku silnice III/49714 – výstavba obrubníků, chodníky, sjezdy
a napojení MK
- výstavba sportovních a dětských hřišť
- oprava hospodářské budovy v areálu MŠ Pašovice (dokončení)
- územní plán obce Pašovice
- kulturní zázemí u rybníka
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Hlasování o schválení inv. a neinvestičních akcí na rok 2012: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Kulturní a sportovní akce na rok 2012
Zprávu přednesla předsedkyně kulturní komise:
Únor: košt slivovice
Březen: vítání občánků
Duben: divadlo
Květen: den matek, koncert PS Dvořák UB
Červen: den dětí
Červenec – srpen: turnaj ve fotbale
Září: divadlo, slavnosti vína
Říjen: hody
Listopad: vykrajování dýní s lampionovým průvodem, setkání seniorů
Prosinec: Silvestr
Hlasování o schválení kulturních akcí na rok 2012: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Rozpočet PO MŠ Pašovice na rok 2012
Ředitelka MŠ předložila návrh rozpočtu na rok 2012, který počítá s nárůstem oproti letošnímu
roku o 10.000 Kč, které budou použity na zajištění oslavy 50.výročí založení mateřské školy.
Celkem se jedná o částku 260.000, která bude použita na zajištění provozu MŠ.
Hlasování o schválení zpráv: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Projednání žádostí ZŠ Prakšice, zájmových sdružení a neziskových organizací na rok 2012
Žádosti projednal finanční výbor a předsedkyně předkládá žádosti k posouzení:
TJ SOKL Prakšice-Pašovice
40.000,- Kč
Hlasování: PRO: 9
LMK Prakšice-Pašovice
2.000,- Kč
Hlasování: PRO: 9
Dětský den
10.000,- Kč (proplacení dokladů)
Hlasování: PRO: 9
ZŠ Prakšice Stonožka
10.000,- Kč
Rukodělné kroužky
3.000,- Kč
Hlasování: PRO: 9
Příspěvek na zajištění provozu ZŠ Prakšice 4.500,- Kč na žáka
Hlasování: PRO: 9
Countrymix – pořádání countrybálu a countryfestivalu 7.000,- Kč (proplacení dokladů)
Hlasování: PRO: 9
SDH Pašovice – zajištění činnosti
20.000,- Kč
Hlasování: PRO: 9
Myslivecká jednota Pašovice-Maršov: 5.000,- Kč
Hlasování: PRO: 9
Staří páni – košt slivovice 8.000,- Kč (proplacení dokladů)
Hlasování: PRO: 5
PROTI: 4
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5.000,- Kč (proplacení dokladů)
Hlasování: PRO: 5
PROTI: 4
Centrum zdravotně postižených ZK se sídlem v UH, Český klub neslyšících HELP UB, Svaz
neslyšících a nedoslýchavých UH, Charita UB, Český svaz včelařů – jednotlivě 1.000,- Kč
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Výběrové řízení na zajištění dodavatele stavby průjezdního úseku přes obec – výstavba
obrubníků, chodníky, sjezdy a napojení MK
Starosta navrhuje výběrové řízení zadat profesionální firmě. Oslovil ing. Knotovou
a ing. Košinovou. Odměna za zajištění výběrového řízení cca 18.000 Kč.
Stavba bude rozdělena do 3 etap: 1. 2012 obruby, nájezdy, napojení MK
2. 2013 přeložení chodníků
3. 2014 přeložení chodníků
Bude osloveno 3-5 firem, výběrové řízení bude zveřejněno na webu obce i kraje, možnost
požádat o dotace z POV. Členové ZO budou členy výběrové komise.
Je připravena projektová dokumentace a výkaz výměr.
Hlasování o schválení výběrového řízení: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Návrh rozpočtu na rok 2012
Návrh rozpočtu zpracovaly členky finančního výboru. Do návrhu byly zapracovány
požadavky všech členů ZO.
Návrh rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce a poté schválen na prosincovém zasedání ZO.
Členové ZO berou na vědomí předložený návrh.
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Úprava rozpočtu č. 5 na rok 2011
Předsedkyně FV předložila návrh na úpravu rozpočtu – je přílohou zápisu.
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Směrnice o organizaci a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků
Starosta obce Pašovice vydal směrnici o organizaci a způsobu provedení inventarizace
majetku a závazků, platnou od 1.11.2011, dle které bude provedena inventarizace majetku
obce k 31.12.2011 a v následujících letech.
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Zajištění kulturních akcí na konci roku 2012
Jsou zajištěny tyto akce:
12.11. tradiční setkání seniorů
19.11. kulturní den s cimbálem a vystoupením dětí
27.11. vítání občánků
31.12. Silvestr – setkání občanů na návsi
Hlasování o schválení kulturních akcí: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
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Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se stavem příprav zpracování územního plánu sídelního
útvaru Pašovice. Starosta obce bude určen jako zastupitel obce v této věci.
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
OZV na užívání veřejných prostranství
Starosta a místostarosta zpracují novou OZV na užívání veřejných prostranství, dodržování
veřejného pořádku a sankcí za porušování této vyhlášky.
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Omezení rychlosti na místních komunikacích
Sl. Vlková navrhla snížit rychlost na místních komunikacích. Starosta zjistí podmínky pro
osazení dopravních značek na odboru dopravy Městského úřadu v Uherském Brodě.
Likvidace stavební suti
Místostarosta upozornil na nutnost řešit možnosti a způsob likvidace stavební suti.
Další řádné zasedání zastupitelstva obce Pašovice svolá starosta nejpozději do 14.12.2011
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Předsedající požádal člena návrhové komise p. Lukašíka, aby přednesl zprávu návrhové
komise.
Člen návrhové komise p. Lukašík posoudil 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 22.10 hod.

Zápis byl vyhotoven 3.11.2011
Zapisovatel: Jana Kůrová

-5-

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

Starosta:

………………………….. dne …………………………

