Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 14. 11. 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,
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:
- schválení OZV č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
- projednání projektu „Sportovní a dětská infrastruktura Regionu Za Moravů“
- schválení darovací smlouvy o převodu ideální poloviny stavby Vodovod Pašovice-Prakšice
- ocenění použité dlažby
- schválení finančního daru pro MŠ Pašovice
- žádost sl. Marie Vlkové o uvolnění z funkce předsedkyně kulturní komise
Hlasování o přijetí doplněného programu jednání: PRO: 8, NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato.
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu sl. Marii Vlkovou a p. Jitku Hasíkovou
Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu: PRO: 8, NEHLASOVAL: 1
Ověřovatelé zápisu byli určeni.
Předsedající navrhl členy návrhové komise p. Lenku Jurákovou a p. Věru Chmelovou
Hlasování o schválení návrhové komise: PRO: 8, 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 5.9.2012 byla z celkového počtu 16 usnesení schválena usnesení č. 1-7, 9,
11-15. Na vědomí bylo vzato usnesení č. 8. V ukládající části zápisu byl uložen úkol
k usnesení č. 10: ZO ukládá předsedům komisí a výborů zpracovat návrhy investičních a
neinvestičních akcí na rok 2013 pro přípravu rozpočtu na rok 2013, a k usnesení č. 16: ZO
ukládá starostovi svolat další řádné zasedání zastupitelstva obce do 14.11.2012. – úkol splněn.
Hlasování o schválení zprávy o plnění usnesení: PRO: 8, NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato
Zpráva o stavu investičních a neinvestičních akcí
Zprávu přednesl starosta obce:
- rekonstrukce chodníku u hlavní silnice – dokončena 1.etapa v délce 850 m, do konce
listopadu bude ukončena celá akce (2.etapa). Dle uzavřené smlouvy o dílo je akce
plánovaná do konce roku 2014. Starosta připravuje vyúčtování 1.etapy a žádost o poskytnutí
dotace rozpočtu ZK.

-2- parkoviště před budovou MŠ je dokončeno
- probíhá úprava vchodu do budovy MŠ, zábradlí a přístřešek bude zhotoveno do konce
roku 2012
- opravy hospodářské budovy ve dvoře MŠ – kromě garáže jsou opraveny omítky,
vzhledem k nedostatku financí nebude pokračováno v této akci
- zpevněna polní cesta k rybníku a k novostavbě RD na konci obce (Gajdůšek),
upravena komunikace v ulici Záhumní nad RD 241 – použit vyfrézovaný materiál ze stavby
silnice
Hlasování o schválení zprávy: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Zpráva o získaných dotacích v roce 2012 a jejich čerpání
Zprávu předložil starosta obce.
- územní plán obce – dotace ZK 119.000, čerpání do 29.11.2013
- činnost jednotky SDH Pašovice – dotace 5.000, čerpáno na nákup pracovní obuvi
v roce 2012 (vyúčtováno)
- rekonstrukce chodníku u hlavní silnice – dotace ZK 667.000, čerpání do 30.11.2012
(probíhá vyúčtování)
- venkovní posezení pro kulturní a společenské akce – dotace z POV (Státní zemědělský
intervenční fond) 217.125,--, čerpání do 31.12.2013
- účast obce v projektu „Sportovní a dětská infrastruktura Regionu Za Moravů“
Hlasování o schválení zprávy: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Změna rozpočtu č. 5/2012
Návrh změny rozpočtu předložila předsedkyně finančního výboru, je přílohou zápisu.
Jedná se o navýšení příjmů o částku 40.000,00 a navýšení výdajů o částku 57.000,00.
Hlasování o schválení změny rozpočtu č. 5/2012: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Návrh investičních a neinvestičních akcí na rok 2013
- nákup mobiliáře k rybníku
- sportovní a dětská infrastruktura Regionu Za Moravů
- dofinancování rekonstrukce chodníku
- dokončení oprav budovy MŠ a hospodářské budovy v MŠ
- rekultivace prostoru za hřbitovem
- dokončení územního plánu obce
- vypracování lesního hospodářského plánu
Hlasování o schválení investičních a neinvestičních akcí na r. 2013: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Příprava kulturních akcí na rok 2013
- leden – zájezd do SD UH (Rychlé šípy), obecní ples
- únor – tradiční fašank, countrybál
- březen – košt slivovice
- duben – karneval pro děti
- květen – zájezd do SD UH (Kdyby tisíc klarinetů)
- červen – dětský den u rybníka, vítání občánků, festival country

-3- srpen – uliční turnaj ve fotbale
- září - slavnosti vína
- říjen – tradiční krojové hody s právem, drakiáda
- listopad – setkání seniorů, kulturní den se zabijačkou, Kateřinská zábava
- prosinec – vánoční koncert PS Dvořák, vánoční koncert „Vonička V-band“
Hlasování o schválení zprávy: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Příspěvky neziskovým a zájmovým sdružením na rok 2013
- LMK Prakšice-Pašovice 2.000
- Český svaz včelařů UB 1.000
- Staří páni – Košt slivovice 8.000 (proplacení dokladů)
- Staří páni – uliční turnaj ve fotbale 5.000 (proplacení dokladů)
- Myslivecká jednota Pašovice-Maršov 5.000
- Sdružení rybářů rybníkářství Holomňa 5.000
- SDH Pašovice 20.000
- Centrum pro zdravotně postižené ZK se sídlem v UH 1.000
- Český klub neslyšících HELP UB 1.000
- Svaz neslyšících a nedoslýchavých UH 1.000
- tradiční krojové hody s právem 10.000 (proplacení dokladů)
- TJ SOKOL Prakšice-Pašovice 40.000
- Farní den 1.000 (proplacení dokladů)
- Slavnosti vína 1.000 (proplacení dokladů)
- Dětský den 10.000 (proplacení dokladů)
- COUNTRYMIX (countrybál, festival tanců)
7.000 (proplacení dokladů)
- ZŠ Prakšice – akce „Stonožka“ 10.000
- ZŠ Prakšice – materiál pro rukodělné kroužky 3.000
- ZŠ Prakšice – příspěvek na žáka 5.000
Hlasování o schválení příspěvků na rok 2013: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Projekt „Sportovní a dětská infrastruktura Regionu Za Moravů“
Projekt je připravován v souladu se smlouvou o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu
obce Pašovice na financování tohoto projektu, která byla uzavřena v roce 2009 mezi obcí
Pašovice a Regionem Za Moravů, ve znění pozdějších dodatků. Ze strany orgánů
Regionálního operačního programu Střední Morava byla udělena finanční korekce Regionu
Za Moravů v návaznosti na zjištěná pochybení ve výběrovém řízení. Finanční korekce činí
10% dotčených způsobilých výdajů chybné zakázky, což představuje pro Region Za Moravů
snížení celkových způsobilých výdajů tohoto projektu o 1.798.255,10 Kč (tj. 10% z částky
17.982.551,00 Kč) a následně také výše dotace, a to o částku 1.618.429,34 Kč. Pro obec
Pašovice znamená uplatnění této finanční korekce navýšení spoluúčasti na projektu. Původně
byla spoluúčast schválena ve výši 10%, nově po finanční korekci je schválena ve výši 20%,
což pro Obec Pašovice činí celkovou částku spoluúčasti ve výši po zaokrouhlení 810.000 Kč.
Hlasování o schválení pokračování v projektu „Sportovní a dětská infrastruktura Regionu Za
Moravů“: PRO: 8, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 1
Usnesení bylo přijato

-4OZV č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2013
Poplatek se pro rok 2013 nezvyšuje a za jednoho občana trvale hlášeného v obci Pašovice činí
350 Kč.
Hlasování o schválení OZV č. 1/2012: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Darovací smlouva mezi Obcí Pašovice a Obcí Prakšice
Obec Pašovice převede bezplatně do majetku Obce Prakšice ideální polovinu stavby
„Vodovod Pašovice – Prakšice“ ke dni 30.11.2012.
Hlasování o schválení smlouvy: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Návrh rozpočtu obce na rok 2013
Návrh rozpočtu zpracovaly členky finančního výboru. Do návrhu byly zapracovány
požadavky členů ZO. Návrh rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce a následně schválen na
prosincovém zasedání ZO. Rozpočet bude zpracován ke schválení v příjmové části na
položky a ve výdajové části na paragrafy.
Členové ZO berou na vědomí předložený návrh rozpočtu.
Hlasování o schválení: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Rozpočet PO MŠ Pašovice na rok 2013
Ředitelka MŠ Pašovice předložila návrh rozpočtu provozních nákladů na rok 2013 v celkové
výši 250.000 Kč.
Hlasování o schválení rozpočtu MŠ Pašovice na rok 2013: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Zajištění inventarizace majetku obce
Starosta obce Pašovice dne 22.10.2012 zřídil inventarizační komise a jmenoval předsedkyni
inv.komise p. Lenku Jurákovou, předsedkyni kontrolního výboru.
Inventarizace bude provedena dle plánu inventur, uvedeném ve Směrnici o organizaci
a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků.
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Stanovení ceny nepotřebné použité dlažby
Starosta navrhuje cenu 5,00 Kč za 1 ks dlažby 30x30.
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Schválení finančního daru pro MŠ Pašovice
Ředitelka MŠ Pašovice požádala zastupitelstvo obce o schválení přijatí finančního daru
10.000 Kč od rodičů, pořádajících Dětský den.
Schválení přijetí finančního daru: PRO: 9
Usnesení bylo přijato

-5Žádost sl. Marie Vlkové
Členka zastupitelstva obce sl. Marie Vlková podala písemnou žádost o uvolnění z funkce
předsedkyně kulturní komise ke dni 31.12.2012 z rodinných a osobních důvodů.
Členové zastupitelstva berou na vědomí žádost a schvalují uvolnění z funkce.
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Další řádné zasedání zastupitelstva obce Pašovice svolá starosta nejpozději do 19.12.2012.
Hlasování: PRO: 9
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:




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 22.25 hod.

Zápis byl vyhotoven 15. 11. 2012
Zapisovatel: Jana Kůrová

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

Starosta:

………………………….. dne …………………………

