Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 5. 9. 2012
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

__________________________________________________________________________________________

Přítomni:

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

Omluveni:

Bc. Věra Chmelová

Jednání zastupitelstva obce, konaného v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájil
v 19.00 hod. Jaromír Čáp.
Předsedající přečetl program zasedání a navrhl jeho doplnění:
- úprava vchodových dveří do budovy MŠ
- financování odstavného pruhu před budovou MŠ
- žádosti občanů
- podmínky pronájmu zasedací místnosti v podkroví KD
Hlasování o přijetí doplněného programu jednání: PRO: 8
Usnesení bylo přijato.
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Petra Lukašíka a p. Josefa Gajdůška
Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu: PRO: 8
Ověřovatelé zápisu byli určeni.
Předsedající navrhl členy návrhové komise p. Jarmilu Mikulčíkovou a p. Vojtěcha Pekaře
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 13.6.2012 byla z celkového počtu 22 usnesení schválena usnesení č. 1-21. 3.
V ukládající části zápisu byl uložen úkol k usnesení č. 22: ZO ukládá starostovi obce svolat
další řádné zasedání zastupitelstva obce do 5.9.2012. – úkol splněn.
Hlasování o schválení zprávy o plnění usnesení: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Zpráva o plnění rozpočtu za 1.pololetí 2012
Zprávu zpracovaly členky finančního výboru, je součástí zápisu.
1 – Daňové příjmy
2 – Nedaňové příjmy
3 – Kapitálové příjmy
4 – Přijaté transfery
PŘÍJMY CELKEM

Rozpočet
4.789.000
460.000
0
881.000
6.130.000

Skutečnost
2.956.126,64
335.938,79
0
97.000
3.389.065,43

%
61,73
73,03
0
11,01
55,29

-25 – Běžné výdaje
6 – Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM

4.851.000
2.410.000
7.261.000

2.115.811,34
0
2.115.811,34

43,62
0
29,14

Stav ZBÚ k 30.6.2012:
2.767.439,81
Stav úvěrového účtu k 30.6.2012: 4.344.820,00
Stav pokladny k 30.6.2012:
6.610,00
Hlasování o schválení zprávy: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Zpráva o plnění úkolů v 1.pololetí 2012
Zprávu předložil starosta obce.
- rekonstrukce hlavní silnice a chodníků – stavba hlavní komunikace (investorem Zlínský
kraj) probíhá dle harmonogramu, termín dokončení 13.10.2012, v případě zpoždění
prací 27.10.2012. Obec je investorem stavby obrubníků a chodníků – pokládání
obrubníků probíhá v souběhu s rekonstrukcí vozovky. Rekonstrukce chodníků začne
od pondělka 10.9.2012. Chodníky budou pokládány v zámkové dlažbě, odstavná
plocha před MŠ a nákupním střediskem bude v kostce. V letošním roce bude
provedena 1. i 2. etapa rekonstrukce chodníků.
- parkoviště – jedná se o akci, která nebyla rozpočtována, náklady představují 150.000 Kč,
nutno zařadit do rozpočtu na rok 2012
- úprava vchodových dveří do budovy MŠ – vzhledem k posunu chodníku za účelem
vybudování odstavené plochy bude nutno posunout vchodové dveře o 60 cm do
budovy, vznikne prostor pro bezbariérový vchod a schodiště, které bude osazené
pozinkovaným zábradlím.
- dotace v roce 2012 – byly schváleny dotace na rekonstrukci chodníků, na zpracování
územního plánu a nákup mobiliáře.
Hlasování o schválení zprávy: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Příprava kulturních akcí na 2.pololetí 2012
Zprávu přednesla sl. Vlková:
- 8.9.2012 slavnosti vína v UH – zajištěn autobus pro účinkující, zveřejněny plakáty,
Obec Pašovice se v rámci činnosti Mikroregionu Za Moravů bude prezentovat
ve Smetanových sadech
- 23.9.2012 – Vítání občánků na Obecním úřadě v Pašovicích
- 19.-21.10.2012 – krojované hody s právem
- 2.11.2012 – soutěž ve vykrajování dýní s lampionovým průvodem
- 10.11.2012 – tradiční setkání seniorů
- 17.11.2012 – kulturní odpoledne se zabijačkou – prezentace školy
- 30.12.2012 – vánoční koncert v kapli
- dle počasí proběhne drakiáda a dále bude jednáno o koncertě PS Dvořák UB
Hlasování o schválení kulturních akcí: PRO: 8
Usnesení bylo přijato

-3Zprávy výborů a komisí o činnosti v uplynulém období
Kulturní komise: v sobotu 30.6. byl uspořádán zájezd do Slováckého divadla v Uherském
Hradišti, kulturní komise finančně přispěla na pořádání uličního fotbalového turnaje.
Komise ŽP: odstraněn sloup na hřbitově, zajištěno uložení ornice ze stavby účelové
komunikace, příprava zpevnění obslužné komunikace na Záhumní, řešena nevyhovující hrana
u parkoviště za kaplí.
Sociální komise: v prvním pololetí proběhly 3 schůzky, provedeny 3 návštěvy v rodině, které
hrozí ztráta bydlení. Průběžně probíhá pomoc občanům při vyřizování příspěvků na péči,
sepisování odvolání v případě nevyhovění žádostem. V lednu návštěva v domově pro seniory
v Bánově.
Kontrolní výbor: kontrola plnění usnesení a docházky členů na jednání ZO, kontrola pokladní
hotovosti, účast členů na jednání při řešení křižovatky u NS.
Komise pro rozvoj: v dubnu proběhlo šetření v areálu MŠ (možnost odkoupení pozemku od
rodiny Peňázových). V srpnu proběhlo šetření ve věci napojení místních komunikací
z Podbůdí a za školou na rekonstruovaný průtah. Dne 29.8. byla dohodnuta úprava vstupu do
MŠ. Probíhalo poradenství občanům při stavebním řízení.
Hlasování o schválení zpráv o činnosti: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Investiční akce na rok 2013
- dofinancování chodníků (podání žádosti o dotace)
- opravy místních komunikací (vysprávky novou technologií)
Starosta požádal členy ZO, aby podali do příštího zasedání návrhy na další akce, které by se
mohly realizovat v roce 2013.
Hlasování o schválení zprávy: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Odstavná plocha před budovou MŠ
Tato stavba nebyla v rozpočtu na rekonstrukci chodníků, celkové rozpočtové náklady jsou
150.000 Kč. Obec zařadí do změny rozpočtu č. 4/2012
Hlasování o schválení částky na vybudování odstavné plochy: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Změna rozpočtu č. 4/2012
Návrh změny rozpočtu zpracovaly členky finančního výboru, je přílohou zápisu.
Hlasování o schválení změny rozpočtu č. 4/2012: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Smlouva o zřízení práva věcného břemene
E.ON Distribuce a.s. předložila obci Smlouvu č. 1030008995/002 o budoucí smlouvě o
zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemek parc.č. 2325 (LV 10001 pro k.ú.
Pašovice). Jedná se o přípojku NN ke včelínu majitele Radka Hložka, Prakšice (včelín se
nachází v horní části Podbůdí).
Hlasování o schválení smlouvy: PRO: 8
Usnesení bylo přijato

-4Veřejnoprávní smlouva mezi městem Uh.Brod a obcí Pašovice
Město Uh.Brod bude na základě této smlouvy vykonávat pro obec Pašovice přenesenou
působnost podle § 52 písm. a) a § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích za
dohodnutou úplatu.
Hlasování o schválení smlouvy: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Podmínky pronájmu zasedací místnosti v podkroví KD
Starosta obce seznámil přítomné s problémy, které vznikají při pronájmu zasedací místnosti.
Vzhledem k poškozování vybavení místnosti navrhují členové ZO zvýšit nájem s platností od
1.10.2012 na 1.000 Kč a složení kauce na poškozený majetek v částce 3.000 Kč. Hudební
produkce bude po půlnoci omezena. Zasedací místnost bude v budoucnu pronajímána pouze
na konání rodinných oslav.
Hlasování o schválení podmínek pronájmu zasedací místnosti: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Žádost p. Lubomíra Svitka
p. Svitko požádal obec o možnost vstupu a vjezdu přes pozemek p.č. 950/3, který je v majetku
obce na pozemek parc.č. 2842/4, jehož je majitelem. K pozemku nemá jiný přístup, protože
nemovitost a pozemek v přední části u silnice prodal.
Zastupitelstvo obce povoluje žadateli dočasně možnost využít pozemek parc.č. 950/3 ke
vstupu a vjezdu na pozemek parc.č. 2842/4 za podmínky, že nebude svým jednáním omezovat
využívání pozemku 950/3 k účelu, ke kterému je určen – jedná se o parkovací plochu pro
návštěvníky kulturního domu. Zastupitelstvo požaduje, aby žadatel v co nejkratším termínu
vyřešil vstup na svůj pozemek jiným způsobem – z veřejné komunikace.
Žádost p. Červenky o odkoupení části pozemku
p. Červenka podal žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 2389 v k.ú. Pašovice.
Obec Pašovice není od 19.9.2011 majitelem tohoto pozemku.
Další řádné zasedání zastupitelstva obce Pašovice svolá starosta nejpozději do 14.11.2012
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Předsedající 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 21.45 hod.
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Zápis byl vyhotoven 6. 9. 2012
Zapisovatel: Jana Kůrová

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

Starosta:

………………………….. dne …………………………

