Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 19. 12. 2012
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

__________________________________________________________________________________________

Přítomni:

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

Omluveni:

Josef Gajdůšek

Jednání zastupitelstva obce, konaného v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájil
v 18.30 hod. Jaromír Čáp.
Předsedající přečetl program zasedání a navrhl jeho doplnění:
- jmenování předsedy kulturní komise od 1.1.2013
- informace o možnosti odkoupení pozemků (bratři Peňázovi, Pašovice č. 109, p. Pavel Buráň,
Pašovice č. 7)
Hlasování o přijetí doplněného programu jednání: PRO: 8
Usnesení bylo přijato.
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Lenku Jurákovou a p. Věru Chmelovou
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 14.11.2012 byla z celkového počtu 20 usnesení schválena usnesení č. 1-4,
7-13, 15, 17, 18. Na vědomí byla vzata usnesení č. 5, 6, 14, 19. V ukládající části zápisu byl
uložen úkol k usnesení č. 16: ZO pověřuje předsedkyni kontrolního výboru provedením
inventarizace majetku obce k 31.12.2012 dle schválené směrnice o inventarizaci – úkol je
plněn. Byl uložen úkol k usnesení č. 20: ZO ukládá starostovi svolat další řádné zasedání
zastupitelstva obce do 19.12.2012. – úkol splněn.
Hlasování o schválení zprávy o plnění usnesení: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Zprávy výborů a komisí o činnosti v uplynulém období
Marie Vlková – kulturní komise: Na podzim proběhlo vítání občánků, drakiáda, krojové
hody s právem, setkání seniorů, kulturní odpoledne se zabijačkou. Plánované akce: 30.12.
vánoční koncert v kapli, 28.1.2013 zájezd do divadla v Uh.Hradišti.
Petr Lukašík – komise ŽP: byl vybudován zpevněný nájezd z parcely č. 3120 na pozemek
3143, protože se po provedené pozemkové úpravě a zaměření pozemku zjistilo, že nájezd se
nenachází na obecním pozemku. Byl zde vyhlouben příkop a napojen do sběrače před RD
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umístěny tabule se zákazem ukládání odpadů a na jaře zde bude vyseta tráva a osázena zeleň.
Jitka Hasíková – sociální komise: komise se letos sešla 4x, v průběhu roku bylo provedeno
5 návštěv v rodině s dětmi, která byla ohrožena ztrátou bydlení. Členky pomáhají
spoluobčanům při vyřizování příspěvků na péči a na mobilitu. Byly provedeny 3 návštěvy
v domově pro seniory v Bánově a v prosinci členky navštívily naše nejstarší spoluobčany
a předaly jim dárkové balíčky.
Věra Chmelová – finanční výbor: členky zpracovaly návrhy na úpravy rozpočtu v roce 2012
a závěrečný účet obce za rok 2011. Zastupitelstvu obce byla předložena zpráva o plnění
rozpočtu za 1.pololetí 2012. V listopadu výbor připravil návrh rozpočtu na rok 2013,
projednal žádosti o finanční příspěvky neziskových a zájmových sdružení na rok 2013.
Lenka Juráková – kontrolní výbor: od poslední zprávy o činnosti KV byla provedena
kontrola plnění usnesení, kontrola docházky členů na jednání zastupitelstva, kontrola pokladní
hotovosti, veřejnoprávní kontrola v příspěvkové organizaci Mateřská škola Pašovice.
Posledním pracovním úkolem v letošním roce je příprava a koordinace inventarizace majetku
obce.
Vojtěch Pekař – komise pro rozvoj: předseda komise zpracoval nákres úpravy hlavního
vstupu do budovy MŠ, byla legalizována podstatná část kanalizačních přípojek rodinných
domů, souvisejících s rekonstrukcí vozovky. Členové komise prováděli poradenství občanům
při stavebním řízení a ohlášení staveb. Náplní práce členů byla i kontrola realizovaných
staveb, které byly předmětem řízení stavebního úřadu v UB.
Hlasování o schválení zpráv: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Zpráva o provedení veřejnoprávní kontroly v MŠ Pašovice
Zprávu předložila předsedkyně kontrolního výboru – je součástí zápisu.
Kontrola byla provedena na základě pověření, vydaného dne 9.11.2012 starostou obce.
Kontroly se dne 20.11.2012 zúčastnila p. Lenka Juráková a Jana Kůrová, pověřené
vykonáním kontroly, a p. Štursová a p. Šnajdarová za kontrolovanou osobu.
Při provedené kontrole za období 1-10/2012 nebyly zjištěny nedostatky ani neoprávněné
použití finančních prostředků, poskytnutých zřizovatelem na zajištění provozu organizace.
Hlasování o schválení zprávy: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Změna rozpočtu č. 6/2012
Návrh změny rozpočtu předložila předsedkyně finančního výboru, je přílohou zápisu.
Hlasování o schválení změny rozpočtu č. 6/2012: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Projednání plánu práce na rok 2013
Plán práce zpracoval starosta obce. V roce 2013 počítá s konáním 6 veřejných zasedání členů
zastupitelstva obce. Podrobný rozpis úkolů je součástí zápisu.
Hlasování o schválení plánu práce na rok 2013: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
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Starosta obce navrhuje do sociálního fondu částku 21.000 Kč, které jsou v průběhu roku
používány na částečnou úhradu stravenek pro zaměstnance, sezónní pracovníky a uvolněné
funkcionáře.
Hlasování o schválení sociálního fondu na rok 2013: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Schválení rozpočtu na rok 2013
Předsedkyně finančního výboru na listopadové schůzi zastupitelstva předložila návrh rozpočtu
na rok 2013, který byl zveřejněn na úřední desce od 19.11.2012 do 19.12.2012. Do návrhu
byly zapracovány všechny požadavky na financování v příštím roce.
Hlasování o schválení rozpočtu obce Pašovice na rok 2013: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Jmenování nového předsedy kulturní komise
V listopadu požádala dosavadní předsedkyně kulturní komise sl. Marie Vlková o uvolnění
z této funkce k 31.12.2012. Starosta jmenuje do této funkce od 1.1.2013 p. Vlastimila
Řezníčka, Pašovice č. 231
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Informace o možnostech odkoupení pozemků
Místostarosta projednal s majitelem pozemku parc.č. 177 v k.ú. Pašovice možnost odkoupení
za účelem vybudování odstavného pruhu a dětského hřiště. Bude projednání na příštím
zasedání ZO.
Dále se uskutečňují právní kroky ve věci odkoupení části pozemku parc.č. 468/4,
v následujícím roce bude provedeno geometrické zaměření.
Obecní ples – 26.1.2013
Členové zastupitelstva projednali organizační záležitosti ve věci zajištění obecního plesu.
Další řádné zasedání zastupitelstva obce Pašovice svolá starosta nejpozději do 13.2.2013.
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.
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Zápis byl vyhotoven 20. 12. 2012
Zapisovatel: Jana Kůrová

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

Starosta:

………………………….. dne …………………………

