Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 13. 6. 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, 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:
- ţádost TJ SOKOL Prakšice-Pašovice o navýšení příspěvku na provoz
- pronájem pivních setů
- pronájem obecních pozemků za účelem pořádání soukromých akcí
- ţádost MŠ Pašovice o navýšení provozního příspěvku (oprava dlaţby)
- schválení návštěvního řádu školní zahrady v MŠ
- schválení záměru odkoupení části pozemku parc.č. 468/4 v k.ú. Pašovice
- dokončení opravy hospodářské budovy v MŠ
- ţádost o příspěvek na Farní den (24.6.2012)
Hlasování o přijetí doplněného programu jednání: PRO: 9
Usnesení bylo přijato.
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu sl. Marii Vlkovou a p. Lenku Jurákovou
Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu: PRO: 8, NEHLASOVAL: 1
Ověřovatelé zápisu byli určeni.
Předsedající navrhl členy návrhové komise p. Jitku Hasíkovou a p. Petra Lukašíka
Hlasování o schválení návrhové komise: PRO: 7, NEHLASOVAL: 2
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 18.4.2012 byla z celkového počtu 16 usnesení schválena usnesení č. 1-7, 9,
11, 12 a 14. Na vědomí byla vzata usnesení č. 8, 10 a 15. Neschváleno bylo usnesení č. 13.
V ukládající části zápisu byl uloţen úkol k usnesení č. 16: ZO ukládá starostovi obce svolat
další řádné zasedání zastupitelstva obce do 13.6.2012. – úkol splněn.
Hlasování o schválení zprávy o plnění usnesení: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Závěrečný účet obce za rok 2011
Závěrečný účet zpracovaly členky finančního výboru, členové ZO jej obdrţeli v předstihu
k prostudování. Nikdo z členů zastupitelstva obce nemá připomínky ani dotazy.
Hlasování o schválení závěrečného účtu: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
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Zprávu předloţil starosta obce.
- rekonstrukce hlavní silnice a chodníků – stavba bude zahájena 16. 7. 2012, Zlínský kraj
schválil podporu na rekonstrukci chodníku v celkové částce 667.000 Kč. Do 22. 6. 2012
bude zpracován harmonogram prací. Občané budou upozorněni na to, ţe musí svést vodu
z okapů do kanalizace, nelze nechat vodu stékat na chodník a silnici. Současně budou
v obci provedeny i drobné opravy výtluků. Stavební dozor za Obec Pašovice bude provádět
p. Čáp, p. Pekař a p. Lukašík.
- územní plán – zpracovává se. P. Pekař osloví majitele pozemků kolem potoka a v dolní
části Podbůdí ve věci přehodnocení stavebních pozemků.
- víceúčelové hřiště – úřad pro hospodářskou soutěţ dosud nerozhodl o odvolání firmy
na výsledek výběrového řízení, stavba proto nemůţe začít.
- nákup mobiliáře – vydáno stavební povolení na přístřešek u rybníka, byly nakoupeny
pivní sety.
Hlasování o schválení zprávy: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Příprava sportovního areálu na letní sezónu
Zpracován nový provozní řád koupaliště, podepsána smlouva s LABTECH Brno, provedena
oprava bazénu (rohy, praskliny, spáry), výměna klapky k čerpadlu, zprovozněn vodovod,
připravena barva na nátěr.
Hlasování o schválení zprávy: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině MŠ Pašovice PO
Obec Pašovice předá k 1.7.2012 MŠ Pašovice PO do správy drobný dlouhodobý hmotný
majetek v celkové hodnotě 212.296,00 Kč.
Hlasování o schválení dodatku č. 3 ke zřizovací listině: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Schválení finančního daru pro MŠ Pašovice PO
Mateřská škola Pašovice obdrţela finanční dar 5.000 Kč od firmy Česká zbrojovka a.s.
Uh.Brod.
Hlasování o schválení přijetí finančního daru: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Tradiční hody s právem 2012
Starosta obdrţel ţádost organizátorů letošních hodů o finanční podporu ve výši 15.000 Kč na
zajištění hudební produkce a 2.000 Kč na nákup plakátu, který bude vyuţitelný i
v následujících letech. Zastupitelstvo navrhuje částku 10.000 Kč jako v minulých letech a
schvaluje nákup plakátu, který se bude umisťovat na budovu obecního úřadu.
Hlasování o schválení příspěvku na hody: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Nájemní smlouva na rybník
Členové zastupitelstva obdrţeli návrh nájemní smlouvy se Sdruţením rybářů a rybníkářství
Holomňa a měli moţnost podat své připomínky. Členové sdruţení, kteří se zúčastnili tohoto
zasedání, objasnili způsob a podmínky hospodaření na rybníku. Připomínky byly projednány
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smlouvy.
Hlasování o schválení nájemní smlouvy: PRO: 8 NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato
Zrušení Svazku obcí Uherskobrodsko
Svazek obcí Uherskobrodsko bude zrušen ke dni 1.8.2012
Hlasování o schválení termínu zrušení Svazku: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Ţádost TJ SOKOL Prakšice-Pašovice o navýšení příspěvku na činnost
Obec od letošního roku obdrţí do svého rozpočtu finanční prostředky – odvody z loterií a
podobných her a z VHP. Tyto finanční prostředky dříve získávaly sportovní kluby na zajištění
své činnosti. Dosud do obecního rozpočtu došlo 6.189,64 Kč – zastupitelstvo boce navrhuje
na pokrytí provozních nákladů TJ poskytnout částku 6.100 Kč. Starosta obce zpracuje
dodatek smlouvy na rok 2012
Hlasování o schválení příspěvku pro TJ SOKOL Prakšice-Pašovice: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Pronájem pivních setů
Obec Pašovice nakoupila 20 kusů pivních setů, které bude moţno zapůjčovat na konání
soukromých i veřejných akcí. V případě výpůjčky bude sepsána smlouva. Zastupitelstvo
navrhuje výpůjčku na 3 dny za cenu 20,00 Kč za jednu lavici (60,00 Kč za celou sadu).
V případě ztráty tohoto setu nájemce uhradí 3.000,00 Kč.
Hlasování o schválení nájmu pivních setů: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Pronájem obecních pozemků za účelem konání soukromých i veřejných akcí
Starosta obce navrhuje v případě vyuţívání obecních pozemků (sportovní areál, areál
rybníka,…) k pořádání sportovních, kulturních i soukromých akcí sepsat s pořadatelem
smlouvu, která bude řešit vyuţití těchto prostor a jejich následný úklid za vratnou zálohu
2.000 Kč.
V případě, ţe Obec Pašovice je spolupořadatelem akce, se od sepsání smlouvy upouští.
Hlasování o schválení pronájmu veř.prostor ve vlastnictví obce: PRO: 7 PROTI: 2
(p. Lukašík, sl. Vlková)
Usnesení bylo přijato
Ţádost ředitelky MŠ Pašovice PO o navýšení neinvestičního příspěvku
Ředitelka MŠ Pašovice poţádala o opravu dlaţby v chodbičce k dětským WC z důvodu
zvýšení posledního schodu po provedené opravě. Současná situace ohroţuje bezpečnost dětí i
zaměstnanců. Předpokládaná cena za opravu je 5.000 Kč.
Hlasování o schválení navýšení neinv.příspěvku: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Návštěvní řád školní zahrady
Ředitelka MŠ Pašovice předloţila návrh návštěvního řádu školní zahrady. Důvodem je
potřeba usměrnit chování návštěvníků – především z řad odrostlejších dětí, které školní
zahradu navštěvují bez dozoru dospělé osoby.
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Usnesení bylo přijato
Odkoupení části pozemku vedle školní zahrady
Místostarosta navrhuje odkoupení části pozemku (cca 300 m2) parc.č. 468/4 v k.ú. Pašovice.
Hlasování o schválení záměru odkoupení části pozemku p.č. 468/4: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Dokončení opravy hospodářské budovy v areálu MŠ
Místostarosta navrhuje navýšit rozpočet na dokončení opravy hospodářské budovy v areálu
MŠ o částku 119.000 Kč.
Hlasování o schválení navýšení rozpočtu: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Ţádost o příspěvek na pořádání Farního dne
Místostarosta obce přednesl ţádost o poskytnutí příspěvku na pořádání Farního dne, který se
uskuteční v neděli 24.6.2012 v Prakšicích. Navrhuje částku 1.000 Kč. Bude poskytnuta z §
3399 – Kulturní komise
Hlasování o schválení příspěvku na pořádání Farního dne: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Změna rozpočtu č. 3/2012
Předsedkyně finančního výboru předloţila k projednání a schválení návrh na změnu rozpočtu
č. 3 pro rok 2012. Tento návrh byl v průběhu zasedání doplněn o schválené změny,
vyplývající z předloţených poţadavků.
Hlasování o schválení změny rozpočtu č. 3: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Další řádné zasedání zastupitelstva obce Pašovice svolá starosta nejpozději do 5.9.2012
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Předsedající poţádal členku návrhové komise p. Hasíkovou, aby přednesla zprávu návrhové
komise.
Členka návrhové komise p. Hasíková 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 22.15 hod.
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Zapisovatel: Jana Kůrová

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

Starosta:

………………………….. dne …………………………

