Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 18. 4. 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,
Josef Gajdůšek

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:
- projednání žádosti p. Radima Mahdala o snížení nájmu z nebytových prostor KD
- postup oprav hospodářské budovy v areálu MŠ
Hlasování o přijetí doplněného programu jednání: PRO: 7, NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato.
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Petra Lukašíka a p. Věru Chmelovou
Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu: PRO: 7, NEHLASOVAL: 1
Ověřovatelé zápisu byli určeni.
Předsedající navrhl členy návrhové komise p. Vojtěcha Pekaře a p. Jarmilu Mikulčíkovou
Hlasování o schválení návrhové komise: PRO: 7, NEHLASOVAL: 1
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 17.2.2012 byla z celkového počtu 17 usnesení schválena usnesení č. 1-14.
Na vědomí bylo vzato usnesení č. 16. Neschváleno bylo usnesení č. 15. V ukládající části
zápisu byl uložen úkol k usnesení č. 17: ZO ukládá starostovi obce svolat další řádné
zasedání zastupitelstva obce do 20.4.2012. – úkol splněn.
Hlasování o schválení zprávy o plnění usnesení: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Zpráva o připravenosti investičních akcí na rok 2012
Zprávu předložil starosta obce.
- rekonstrukce chodníků kolem hlavní silnice (včetně vybudování odstavné parkovací plochy
před budovou MŠ): akce je zajištěna, Zlínský kraj schválil investiční dotaci na tuto akci
(smlouva bude v následujících dnech podepsána). Stavba bude probíhat v souběhu
s rekonstrukcí vozovky, kterou investuje Zlínský kraj. Zahájení stavby se předpokládá
16.7.2012, dokončení 23.10.2012.
- dětská multifunkční hřiště: investorem je Mikroregion Za Moravú. Do 15.5.2012 má Úřad
pro veřejnou soutěž rozhodnout o odvolání firmy, která neuspěla ve výběrovém řízení. Na
výsledku závisí další postup prací.

-2- mobiliář u rybníka (lavičky, odpadkové koše, přístřešek pro turisty, mobilní taneční kolo):
přislíbena dotace 200.000 Kč z MAS. Podíl obce je 80.000 Kč – tuto částku už lze použít na
nákup zařízení.
- územní plán obce: do 6.4.2012 měli občané možnost podat své návrhy a požadavky, ing.
Ludík si podklady do 20.4.2012 převezme a začne je zpracovávat. Všechny kolidující změny
budou projednány s občany, kterých se dotknou. Byla podána žádost u ZK o dotaci z POV –
dotační titul 2.
Hlasování o schválení zprávy: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Upřesnění objemu investičních akcí
Na výše uvedené investiční akce byly v rozpočtu vyčleněny potřebné finanční prostředky.
Byly získány dotace na rekonstrukci chodníků a nákup mobiliáře.
Schválení objemu inv.akcí na rok 2012: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Smlouva se Zlínským krajem o poskytnutí dotace z programu POV
Dotace z POV bude poskytnuta na rekonstrukci chodníků. Obec Pašovice bude finanční
prostředky čerpat v souladu s ujednáním smlouvy.
Hlasování o schválení smlouvy: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Projednání smlouvy s Úřadem práce Uherské Hradiště
Obec Pašovice podala žádost o finanční příspěvek na vytvoření dvou pracovních míst v roce
2012. Úřad práce v Dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací a poskytnutí příspěvku č. ZUH-V-28/2012 akceptoval pouze vytvoření jedné pracovní
pozice, na které se bude finančně podílet po dobu 7 měsíců.
Členky finančního výboru navrhly přijmout na úvazek 0,75 pracovnici, které bude plat hrazen
plně z rozpočtu obce. Tato druhá pracovní pozice bude vytvořena na období od 1.5.2012 do
31.10.2012.
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Pašovice a Městem Uherský Brod
Starosta obce projednal možnost uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Uherský Brod
podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) o zabezpečení provedení
zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí podle zákona
č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva se uzavírá na
dobu určitou do 31.12.2014.
Hlasování o schválení uzavření smlouvy: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Zprávy komisí a výborů o činnosti v 1.čtvrtletí roku 2012
Komise životního prostředí – p. Lukašík: odstranění pařezů a úprava stromů v zahradě MŠ,
odstranění ztrouchnivělých hracích prvků v zahradě MŠ. Přemístění závory u mostu k rybníku
– důvodem je snaha zabránit vjezdu motorových vozidel do areálu rybníka. Průchod byl
zachován pro pěší a cyklisty. Dne 12.4. proběhlo další jednání se zástupci Města Uh.Brod

-3o zachování přístupové cesty k Maršovu. Problém bude komplexně řešen při pozemkových
úpravách.
Sociální komise – p. Hasíková: v lednu byl zpracován plán činnosti na 1.pololetí a
uskutečnila se návštěva domova pro seniory v Bánově. V únoru byly provedeny 2 návštěvy
v rodině s nezaopatřenými dětmi, kde hrozila ztráta bydlení. Probíhá spolupráce při
vyřizování příspěvku na péči a poradenská činnost ve věci vyřizování příspěvku na mobilitu.
Finanční výbor – p. Chmelová: členky komise zpracovaly zprávu o hospodaření obce a
zprávu o plnění rozpočtu za rok 2011, návrh na úpravu rozpočtu č. 1/2012. Předsedkyně se
zúčastnila dne 13.2.2012 kontroly vyplácených platů, odměn, DPČ a DPP za rok 2011.
Předsedkyně spolupracovala při vyřizování žádosti o VPP na rok 2012.
Kontrolní výbor – p. Juráková: kontrola plnění usnesení, docházky členů na jednání ZO,
zpracování inventarizace majetku obce, mzdová kontrola, kontrola hotovosti v pokladně
k 19.3.2012, kontrola faktur, bankovních výpisů a pokladních dokladů za rok 2011.
Komise pro rozvoj – p. Pekař: poradenství občanům při stavebním řízení, kontrola zadání
územního plánu obce Pašovice a spolupráce s ing. Ludíkem – zpracovatelem ÚP. Členové
komise sledují realizaci staveb, které jsou předmětem řízení stavebního úřadu UB.
Hlasování o schválení zpráv výborů a komisí: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Zpráva o plnění rozpočtu obce v 1.čtvrtletí 2012
Zprávu přednesla p. Chmelová:
Rozpočet
Daňové příjmy
4.749.000
Nedaňové příjmy
414.000
Kapitálové příjmy
0.000
Přijaté dotace
172.000
Příjmy CELKEM
5.335.000
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje CELKEM

Skutečnost
1.696.811,00
194.447,93
0,00
42.000,00
1.933.258,93

%
35,73
46,97
0,00
24,42
36,24

937.324,58
0,00
937.324,58

20,77
0,00
14,99

4.512.000
1.743.000
6.2225.000

Stav ZBÚ k 31.3.2012:
Stav nesplaceného úvěru k 31.3.2012:
Stav pokladny k 31.3.2012:
Hlasování o schválení zprávy: PRO:
Usnesení bylo přijato

2.610.810,07
4.465.510,00
39.270,00
8

Změna rozpočtu č. 2/2012
Zprávu přednesla p. Chmelová, je součástí zápisu.
Změnou se řeší příjem příspěvku na vytvoření jednoho místa VPP a vytvoření jednoho
pracovního místa z vlastních zdrojů, příjem z prodeje vytěžené kulatiny a úprava výdajů za
energie z budovy KD (podkroví).
Hlasování o schválení změny rozpočtu č. 2/2012: PRO: 8
Usnesení bylo přijato

-4Vypsání výběrového řízení na ředitelku MŠ Pašovice
Starosta sdělil, že účelem přechodného ustanovení čl II bodu 5 zákona č. 472/2011 Sb., je
převést dosavadní ředitele veřejných škol a školských zařízení do nového režimu „funkčních
období“ ve smyslu § 166. Bude záležet na zřizovateli, zda v roce 2012 vyhlásí podle § 166
odst. 3 konkurs. Nedojde-li k vyhlášení konkursu, pokračuje dosavadní ředitel ve funkci a
jeho pracovní poměr se mění na pracovní poměr na dobu určitou 6 let. Rozhodnutí o
vyhlášení výběrového řízení zůstává na zřizovateli.
Hlasování o vyhlášení konkurzu na obsazení funkce ředitelky MŠ Pašovice: PROTI: 8
Usnesení nebylo přijato
Uzavření nájemní smlouvy na budovu kulturního domu č. 214
Starosta informoval členy ZO o uzavření nové nájemní smlouvy na budovu kulturního domu
(přízemí a první patro) s novým nájemcem p. Radimem Mahdalem. Smlouva byla uzavřena s
platností od 1.4.2012 za stejných podmínek jako s předešlým nájemcem – firmou
POLANSKÝ k. s.r.o. Důvodem okamžitého ukončení smluvního vztahu s firmou
POLANSKÝ K. s.r.o. bylo neplacení záloh za energie a následné ukončení odběru ze strany
dodavatele elektrické energie a neplacení nájemného za období 1-3/2012. Nový nájemce se
písemně zavázal uhradit dlužné nájemné a fakturu za vodné a srážkové vody za období
8/2011-2/2012.
Nový nájemce podal dne 18.4.2012 písemnou žádost o snížení měsíčního nájmu na 9.000 Kč
s platností od 1.5.2012.
Zastupitelstvo obce rozhodlo vyhovět žádosti a uzavřít dodatek nájemní smlouvy o úpravě
nájmu. Na zasedání ZO v prosinci 2012 bude projednána aktuální situace a rozhodne se o
další úpravě nájmu na rok 2013.
Hlasování o schválení nájemní smlouvy s p. Radimem Mahdalem: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Zpracování nového územního plánu obce
Občané měli možnost v termínu do 6.4.2012 podat písemně požadavky na zapracování změn
do nově zpracovávaného ÚP. Ing. Ludík převezme do 20.4.2012 tyto požadavky a zpracuje je.
Členové ZO budou průběžně informováni o stavu projektu.
Byla podána žádost o dotaci na zpracování ÚP u Zlínského kraje (možnost získat až 60%
uznatelných nákladů).
Hlasování o zprávě: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Oprava budovy MŠ a hospodářské budovy v areále MŠ
Při kontrole bezpečnosti práce byl do závad uveden nevyhovující sklon schodů k WC. Oprava
bude provedena včetně protiskluzové úpravy.
Místostarosta navrhuje provést opravu elektroinstalace v hospodářské budově včetně opravy
stropů před provedením opravy omítek vnitřních i venkovních. Bude nutné navýšení rozpočtu.
Další řádné zasedání zastupitelstva obce Pašovice svolá starosta nejpozději do 13.6.2012
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato

-5Předsedající požádal členku návrhové komise p. Mikulčíkovou, aby přednesla zprávu
návrhové komise.
Členka návrhové komise p. Mikulčíková posoudila 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 21.35 hod.

Zápis byl vyhotoven 19.4.2012
Zapisovatel: Jana Kůrová

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

Starosta:

………………………….. dne …………………………

