Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 17. 2. 2012
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

__________________________________________________________________________________________

Přítomni:

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

Omluveni:

Josef Gajdůšek

Jednání zastupitelstva obce, konaného v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájil
v 17.30 hod. Jaromír Čáp.
Předsedající přečetl program zasedání a navrhl jeho doplnění:
- zrušení členství ve sdruţení města a obcí Uherskobrodsko
- projednání záměru pronájmu rybníka rybářskému spolku
- ţádosti občanů
- informace o výstavbě obsluţné komunikace podél kaple k Maršovu
- informace o zahájení zpracování PD na stavbu komunikace z Aleje k silnici III/49714
- informace k VPP v roce 2012
- odstranění sloupů NN na hřbitově
- umístění osvětlení na křiţovatce ke kapli
- sníţení rychlosti na Záhumní
- vydláţdění MK ke kapli
- zpráva o kontrole vyplacených platů, odměn a DPP v roce 2011
Hlasování o přijetí doplněného programu jednání: PRO: 8
Usnesení bylo přijato.
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Marii Vlkovou a p. Jitku Hasíkovou
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 14.12.2011 byla z celkového počtu 19 usnesení schválena usnesení č. 1-4,
6-15, 17, 18. Na vědomí byla vzata usnesení č. 5,16. V ukládající části zápisu byl uloţen úkol
k usnesení č. 19: ZO ukládá starostovi obce svolat další řádné zasedání zastupitelstva obce do
15.2.2012. – úkol splněn.
Hlasování o schválení zprávy o plnění usnesení: PRO: 8
Usnesení bylo přijato

-2Zpráva o finančním hospodaření obce v roce 2011
Zprávu přednesla p. Chmelová:
Rozpočet
Daňové příjmy
5.222.000
Nedaňové příjmy
523.000
Kapitálové příjmy
29.000
Přijaté dotace
420.000
Příjmy CELKEM
6.194.000

Skutečnost
5.218.709,38
486.937,46
28.550,00
420.213,00
6.154.409,84

%
99,94
93,10
98,45
100,05
99,36

Běţné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje CELKEM

5.018.287,95
182.506,00
5.200.793,95

99,87
99,73
99,86

5.025.000
183.000
5.208.000

Stav ZBÚ k 31.12.2011:
Stav nesplaceného úvěru k 31.12.2011:
Podrobná zpráva je součástí zápisu.
Hlasování o schválení zprávy: PRO:
Usnesení bylo přijato

1.848.446,72
4.586.200,00

8

Zpráva o provedené kontrole vyplacených platů, odměn a DPP v roce 2011
Zprávu přednesla p. Juráková, je součástí zápisu.
Kontrolu provedla dne 13.2.2012 předsedkyně kontrolního výboru p. Juráková a předsedkyně
finančního výboru p. Chmelová. Zabývaly se kontrolou vyplacených odměn, platů,
uzavřených dohod o provedení práce (celkem 33), odvody sociálního, zdravotního pojištění,
sráţkové a zálohové daně. Kontrolou nebyly shledány nedostatky.
Dále byla provedena kontrola docházky členů ZO na zasedání ZO v roce 2011. Případná
neúčast členů byla vţdy řádně písemně omluvena. Nebyly shledány nedostatky.
Hlasování o schválení zprávy o kontrole: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Zpráva o provedené inventarizaci majetku obce k 31.12.2011
Zprávu přednesla předsedkyně kontrolního výboru p. Juráková.
Inventarizace proběhla dle harmonogramu. Byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a
ostatních inventarizačních poloţek pasiv a podrozvahy, který byl zaznamenán v inventurních
soupisech. Při provedené inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly. Všichni členové inventarizační
komise zprávu projednali a podepsali bez výhrad.
Hlasování o schválení zprávy o provedené inventarizaci: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Schválení investičních akcí na rok 2012
- chodník a obrubníky kolem silnice III/79714 – I.etapa, odstavný prvek před budovou MŠ
- zpracování územního plánu obce
- dokončení opravy hospodářské budovy v MŠ, oprava fasády MŠ
- mobiliář k rybníku (moţnost získat dotaci z MAS, ZIF)
- multifunkční hřiště (v případě získání dotace)
Hlasování o schválení investičních akcí na rok 2012: PRO: 8
Usnesení bylo přijato

-3Ţádosti o dotace v roce 2012
Zprávu přednesl starosta obce
- ţádost o dotace na rekonstrukci chodníků: dne 13.3.2012 rozhodne rada ZK o schválení
dotace z rozpočtu ZK. Nutno doplnit PD o odstavný prvek před budovou MŠ (územní
souhlas). Dotaci bude v případě jejího schválení moţno pouţít pouze na tu část stavby, která
se nachází na obecních pozemcích.
- moţnost získání dotace 200.000 z MAS na nákup mobiliáře k rybníku – nutno získat
povolení stavebního úřadu – podmínkou je vypracování jednoduchého projektu. Podklady
musí být zpracovány do 24.2.2012.
- zpracování nového územního plánu obce – moţnost získání dotace z POV ZK
Hlasování o schválení podání ţádosti o dotace: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Schválení návrhu zadání územního plánu obce
Pořizovatelem ÚP obce Pašovice je MěÚ Uherský Brod, odbor rozvoje města, odd. územního
plánování. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o druhé zpracování, nebude zadavatel poţadovat
variantní řešení. Všechny oslovené orgány podaly svá vyjádření.
Zpracovaný návrh ÚP bude projednán členy ZO. Občané mohou podávat své poţadavky na
zapracování do ÚP.
Hlasování o schválení návrhu zadání ÚP: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Změna rozpočtu č. 1 na rok 2012
Návrh změn předloţila předsedkyně finančního výboru p. Chmelová – je přílohou zápisu.
Hlasování o schválení změny rozpočtu č. 1 na rok 2012: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Zpráva o hospodaření PO MŠ Pašovice v roce 2011
Zprávu přednesla ředitelka MŠ Pašovice p. Štursová. Je přílohou zápisu.
Státní rozpočet
Příspěvek zřizovatele
Pouţití fondu rezerv
Úrok na ZBÚ
Úplata od rodičů
Výnosy (voda- byt)
Sponzorský dar
CELKEM

Výnosy
956.693,00
290.000,00
21.430,28
47,77
12.000,00
1.428,00
5.000,00
1.286.599,05

Náklady
956.693,00
290.000,00
21.430,28
47,77
12.000,00
1.428,00
5.000,00
1.286.599,05

PO MŠ Pašovice hospodařila k 31.12.2011 s nulovým hospodářským výsledkem.
Hlasování o přijetí zprávy o hospodaření MŠ Pašovice: PRO: 8
Usnesení bylo přijato

-4Zrušení členství obce ve sdruţení Uherskobrodsko
Starosta navrhuje zrušit členství obce Pašovice ve sdruţení Uherskobrodsko. Důvodem je
nečinnost tohoto sdruţení.
Hlasování o zrušení členství: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Projednání záměru pronájmu rybníka
Zakládající členové rybářského sdruţení podali ústní dotaz, zda by bylo moţno od obce
pronajmout rybník ke své činnosti. Členové ZO navrhují projednat konkrétní podmínky
pronájmu po zaloţení rybářského sdruţení.
Hlasování o schválení záměru pronájmu rybníka: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Ţádosti občanů o sníţení poplatku za likvidaci odpadů
Starosta obce vznesl tento dotaz na právní poradnu Svazu měst a obcí ČR – bylo mu sděleno,
ţe poplatek za odpad nelze v poplatkovém řízení prominout a obec ve své OZV nemá
stanoveno osvobození od poplatku u studentů, kteří bydlí na kolejích, a osob, které bydlí
v podnájmech. Ze zákona je kaţdý občan povinen platit tento poplatek v místě trvalého
pobytu.
Hlasování o schválení sníţení poplatku za likvidaci odpadů: PRO: 0, PROTI: 8
Usnesení nebylo přijato
Zpráva o výstavbě obsluţné a místní komunikace
Starosta obce přednesl informaci o výstavbě obsluţné komunikace kolem kaple směrem na
Maršov, jejíţ výstavba bude zahájena v roce 2012. Stavební povolení bylo vydáno v roce
2011. Stavbu bude realizovat Ministerstvo zemědělství.
Ministerstvo zemědělství zadalo zpracování projektové dokumentace na místní komunikaci,
spojující ulici Podbůdí a Alej se silnicí III/49714 v trati Poţár.
Hlasování o schválení zprávy: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Zpráva o moţnostech získání pracovníků na veřejně prospěšné práce přes ÚP v roce 2012
K dnešnímu dni ještě nejsou k dispozici přesné podmínky pro letošní rok. Obci bylo podáno 5
ţádostí od občanů Pašovic. Předsedkyně sociální komise p. Hasíková zjistí podrobnosti a ve
spolupráci s předsedkyní finančního výboru p. Chmelovou navrhne postup pro letošní rok.
Hlasování: PRO: 7
Nehlasoval: 1
Usnesení bylo přijato
Různé
Odstranění sloupů na hřbitově: sloupy se zatím nepodařilo vytáhnout, protoţe jsou v zemi
svázané řetězem – v létě se musí odkopat a uvolnit, aby mohly být vytaţeny.
Umístění veřejného osvětlení na odbočku ke hřbitovu: bude provedeno v jarních měsících.
Snížení rychlosti na Záhumní: k tomu by bylo potřeba vypracovat projektovou dokumentaci
a poţádat o povolení odbor dopravy MěÚ Uh.Brod. Vyhláška o dodrţování rychlosti 50
km/hod. platí v celé obci a řidiči jsou povinni přizpůsobit rychlost stavu vozovky. Obec
nebude situaci na Záhumní řešit dopravním značením, omezujícím rychlost.

-5Vydláždění silnice ke kapli: vzhledem k tomu, ţe letos bude vybudována obsluţná
komunikace k Maršovu, bude ZO řešit aţ v případě, ţe komunikace nebude vybudována aţ ke
křiţovatce u transformátoru.
Další řádné zasedání zastupitelstva obce Pašovice svolá starosta nejpozději do 20.4.2012
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Předsedající poţádal členku návrhové komise p. Jurákovou, aby přednesla zprávu návrhové
komise.
Členka návrhové komise p. Juráková 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 20.40 hod.

Zápis byl vyhotoven 17.2.2012
Zapisovatel: Jana Kůrová

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

Starosta:

………………………….. dne …………………………

