Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 14. 12. 2011
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

__________________________________________________________________________________________

Přítomni:

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

Omluveni:

Mgr. Bc. Marie Vlková

Jednání zastupitelstva obce, konaného v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájil
v 19.00 hod. Jaromír Čáp.
Předsedající přečetl program zasedání a navrhl jeho doplnění:
- schválení podání žádosti o dotaci na rekonstrukci chodníků do POV
- projednání výsledku veřejnoprávní kontroly PO MŠ Pašovice
Hlasování o přijetí doplněného programu jednání: PRO: 8
Usnesení bylo přijato.
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Jarmilu Mikulčíkovou a p. Vojtěcha Pekaře
Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu: PRO: 8
Ověřovatelé zápisu byli určeni.
Předsedající navrhl členy návrhové komise p. Lenku Jurákovou a p. Věru Chmelovou
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 2.11.2011 byla z celkového počtu 16 usnesení schválena usnesení č. 1-9,
11 a 14. Na vědomí byla vzata usnesení č. 10,12,13. V ukládající části zápisu byl uložen úkol
k usnesení č. 15: ZO pověřuje starostu a místostarostu zpracováním vyhlášky týkající se
veřejného pořádku, užívání veř. prostranství a sankcí za porušování této vyhlášky. Vyhláška
se připravuje. Usnesení č. 16: ZO ukládá starostovi svolat další řádné zasedání nejpozději do
14.12.2011 – úkol splněn.
Hlasování o schválení zprávy o plnění usnesení: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Zpráva o průběhu inventarizace
Zprávu přednesla p. Juráková:
Inventarizační komise v termínu do 22.12. provádějí fyzické inventarizace. V lednu budou
zahájeny inventarizace dokladové.
Hlasování o schválení zprávy: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Zprávy výborů a komisí o činnosti v uplynulém období
Komise životního prostředí – p. Lukašík: komise provedla odstranění nežádoucího porostu a
stavební suti v zahradě MŠ. Byly provedeny terénní úpravy za hřbitovem, rekultivace divoké
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staré hospody byly odstraněny dřeviny, zasahující do el.vedení.
Komise sociální – p. Hasíková: probíhá pravidelná poradenská činnost, pomoc při vyřizování
příspěvků na péči. Komise se zaměřila na změnu zákona o pomoci v hmotné nouzi a zákona o
soc.službách, členky komise seznámeny se změnou sídla. Zorganizován nákup dárkových
balíčků pro seniory.
Finanční výbor – p. Chmelová: členky výboru zpracovaly návrhy na úpravu rozpočtu, které
byly projednány a schváleny na zasedání ZO, vypracovaly zprávu o plnění rozpočtu za
3.čtvrtletí 2011 a vypracovaly návrh rozpočtu na rok 2012. Projednaly a schválily žádost p.
Hasíkové o proplacení faktury za nákup vánočních dárků pro seniory.
Kontrolní výbor – p. Juráková: kontrola plnění usnesení, docházky členů na jednání ZO,
příprava inventarizace majetku, veřejnoprávní kontrola PO MŠ Pašovice.
Komise pro rozvoj – p. Pekař: poradenství občanům při stavebním řízení, účast na výběrovém
řízení na dodavatele stavby průjezdního úseků přes obec – výstavba obrubníků, chodníků a
sjezdů na komunikaci.
Kulturní komise: sl. Vlková: v listopadu proběhlo setkání seniorů v kulturním domě, byl
zajištěn kulturní program na „zabijačce“, vítání občánků. V prosinci se uskuteční Vánoční
koncert DH Novovešťanka, autorské čtení Tomio Okamury, oslava Silvestra na návsi a
8.1.2012 je připraven 2.vánoční koncert v kapli v Pašovicích.
Hlasování o schválení zpráv o činnosti: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Změna rozpočtu č. 6 na rok 2011
Návrh změn předložila předsedkyně finančního výboru p. Chmelová – je přílohou zápisu.
Hlasování o schválení změny rozpočtu č. 6 na rok 2011: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Plán práce ZO Pašovice na rok 2012
Plán předložil k projednání starosta obce – je přílohou zápisu. Plán práce je rozvržen do 6
bloků v návaznosti na termíny zasedání ZO.
Hlasování o přijetí plánu práce ZO: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Schválení sociálního fondu na rok 2012
Starosta navrhuje do sociálního fondu na rok 2012 částku 12.000 Kč. Sociální fond se používá
na částečnou úhradu stravenek pro zaměstnance.
Hlasování o schválení sociálního fondu na rok 2012: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Projednání výsledků výběrového řízení a schválení dodavatele akce „Silnice III/49714:
Pašovice, průjezdní úsek“ – SO 102 – Chodníky, sjezdy a napojení MK
Výběrové řízení na dodavatele stavby zpracovala firma INVESTA UH.
Oslovila 4 firmy:
Správa a údržba sinic Zlínska, s.r.o.
STRABAG a.s.
TUFÍR, spol. s r.o. Kunovice
Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o. Uherské Hradiště
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Firma
SÚS Zlínska, s.r.o.
STRABAG a.s.
TUFÍR s.r.o.
SÚS Slovácka, s.r.o.

Cena
3.962.412
3.884.476
3.775.027
3.499.930

Hodnocení Záruka - Hodnocení
88,33
60 měs.
71,43
90,10
61 měs.
72,60
92,71
60 měs.
71,43
100,00
84 měs. 100.00

Body CELKEM
84,95
86,60
86,60
100,00

p. Lukašík poukazuje na nedostatečné reference firmy SÚS Slovácka s.r.o. a na
neprofesionální chování firmy, která prováděla výběrové řízení.
p. Chmelová vznesla dotaz, zda firma SÚS Slovácka, která podala nejnižší nabídku a je
vyhodnocena jako nejvhodnější dodavatel stavby, nebude v průběhu stavby fakturovat
vícenáklady. Starosta sdělil, že toto bude ošetřeno ve smlouvě o dílo. Cena bude dodržena
v případě, že stavba bude prováděna zcela v souladu s projektem. Jestliže se vyskytnou
nepředvídatelné problémy, které povedou k navýšení ceny, bude řešeno formou dodatku
smlouvy.
p. Chmelová vznesla dotaz, jaké úkony provedla výběrová firma INVESTA UH. Starosta
sdělil, že firma zpracovala návrh smlouvy o dílo, oslovila firmy, zpracovala nabídky,
realizovala samotné výběrové řízení, které proběhlo na OÚ v Pašovicích 12. a 13. 12.2011.
Veškerou dokumentaci předá k založení Obci Pašovice.
Hlasování o schválení dodavatele stavby – SÚS Slovácka s.r.o.: PRO: 7, ZDRŽEL SE: 1
Usnesení bylo přijato:
Schválení rozpočtu Obce Pašovice na rok 2012
Rozpočet na rok 2012 zpracovaly členky finančního výboru. Návrh byl po projednání
v zastupitelstvu dne 2.11.2011 zveřejněn na úřední desce i na elektronické úřední desce od
4.11. do 14.12.2011.
Příjmy: 5.335.000 Kč
Výdaje: 6.255.000 Kč
Financování: 920.000 Kč
Hlasování o schválení rozpočtu na rok 2012: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Směrnice k odepisování dlouhodobého majetku obce
Starosta předložil k projednání a schválení zpracovanou směrnici k odepisování
dlouhodobého majetku, podle které se poprvé provedou odpisy HM za rok 2011.
Hlasování o schválení směrnice: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Odpisový plán obce
Starosta obce Pašovice předložil k projednání a schválení odpisový plán, platný od roku 2011.
Hlasování o schválení odpisového plánu: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Vyúčtování dotace pro SDH Pašovice a TJ SOKOL Prakšice-Pašovice
SDH Pašovice použil dotaci 20.000 Kč na nákup 6 ks pracovních stejnokrojů, 2 ks proudnic a
jednoho kompletního vycházkového stejnokroje (kopie faktur přiloženy).
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dorostenců na mistrovská utkání a částečnou úhradu nákladů na spotřebu elektrické energie
v roce 2011. Smlouva byla dne 30.11.2011 upravena dodatkem č. 1, kterým se povoluje
čerpání finančních prostředků na úhradu elektrické energie.
Hlasování o schválení vyúčtování finančních příspěvků v roce 2011: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Parkoviště u budovy MŠ
p. Lukašík navrhuje projednat možnost realizace na stavebním odboru MěÚ Uherský Brod,
odboru dopravy MěÚ Uherský Brod a ŘSZK a zajistit jejich písemné stanovisko k možnosti
vybudování parkoviště před budovou MŠ, projednat případnou změnu stávající projektové
dokumentace
Hlasování o schválení záměru výstavby parkoviště: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Kulturní akce v prosinci 2011
Kulturní komise do konce roku pořádá tyto akce:
26.12. Vánoční koncert DH Novovešťanka
28.12. Autorské čtení Tomio Okamury
31.12. Silvestr na návsi
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Dotace na opravu chodníků
Starosta sdělil, že Zlínský kraj pravděpodobně v roce 2012 vypíše dotační titul na opravy
místních komunikací a chodníků z POV.
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z tohoto programu na opravu chodníků při rekonstrukci
hlavní silnice v obci.
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Zpráva o provedené veřejnosprávní kontrole v PO MŠ Pašovice
Starosta pověřil provedením kontroly předsedkyni kontrolního výboru p. Jurákovou a
pracovnici OÚ Janu Kůrovou. Kontrola byla provedena 24.11.2011 za období od 1.1.2011 do
31.10.2011. Při kontrole nebyly shledány chyby a nedostatky.
Hlasování o schválení zprávy: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Další řádné zasedání zastupitelstva obce Pašovice svolá starosta nejpozději do 15.2.2012
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Předsedající požádal členku návrhové komise p. Jurákovou, aby přednesla zprávu návrhové
komise.
Členka návrhové komise p. Juráková posoudila průběh zasedání zastupitelstva obce s tímto
závěrem:
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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 20.40 hod.

Zápis byl vyhotoven 15.12.2011
Zapisovatel: Jana Kůrová

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

Starosta:

………………………….. dne …………………………

