Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 13. 2. 2013
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

__________________________________________________________________________________________

Přítomni:

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

Omluveni:

Jitka Hasíková

Jednání zastupitelstva obce, konaného v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájil
v 18.30 hod. Jaromír Čáp.
Předsedající přečetl program zasedání a navrhl jeho doplnění:
- žádost organizátorů krojovaných hodů o zvýšení příspěvku na rok 2013
- informace o směně pozemků (bratři Peňázovi, Pašovice č. 109)
Hlasování o přijetí doplněného programu jednání: PRO: 8
Usnesení bylo přijato.
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Vojtěcha Pekaře a p. Josefa Gajdůška
Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu: PRO: 8
Ověřovatelé zápisu byli určeni.
Předsedající navrhl členy návrhové komise p. Petra Lukašíka a sl. Marii Vlkovou
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 19.12.2012 byla z celkového počtu 12 usnesení schválena usnesení č. 1-10.
Na vědomí bylo vzato usnesení č. 11. V ukládající části zápisu byl uložen úkol k usnesení
č. 12: ZO ukládá starostovi svolat další řádné zasedání zastupitelstva obce do 13.2.2013 –
úkol splněn.
Hlasování o schválení zprávy o plnění usnesení: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Zpráva o finančním hospodaření obce za rok 2012
Zprávu zpracovaly členky finančního výboru, předkládá předsedkyně FV Věra Chmelová. Je
přílohou zápisu.
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Příjmy celkem

Rozpočet
5.513.000
574.000
0
971.000
7.058.000

Skutečnost
5.508.143
568.148
0
970.380
7.046.671

%
99,91
98,98
0
99,94
99,84
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Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

Rozpočet
4.534.000
2.811.000
7.345.000

Skutečnost
4.490.137
2.810.184
7.300.322

%
99,03
99,97
99,39

Hlasování o schválení zprávy o finančním hospodaření: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Zpráva o provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2012
Zprávu předložila předsedkyně kontrolního výboru.
Plán inventur byl včas zpracován, inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a
vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Koordinace
inventur s jinými osobami proběhla, termíny prvotních inventur byly dodrženy. Inventarizace
proběhla řádně, podklady byly připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly přítomny
osoby odpovědné za majetek. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků
a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních
soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních
inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur – je součástí zápisu.
Při provedené inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly. Při provádění fyzické inventury byl
nalezen veškerý majetek.
Hlasování o schválení zprávy: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Zpráva o hospodaření PO MŠ Pašovice za rok 2012
Zprávu přednesla ředitelka MŠ p. Štursová. Podklady čerpala z Rozvahy a výkazu zisku a
ztráty za období 12/2012. Zpráva je přílohou zápisu.
Stav běžného účtu k 31.12.2012: 144.125,20
Stav pokladny k 31.12.2012: 896,00
Hospodářský výsledek k 31.12.2012: 0 Kč.
Hospodaření příspěvkové organizace se řídí finančním plánem a peněžními prostředky
získanými vlastní činností. MŠ získává fin.prostředky do svého rozpočtu od Zlínského kraje
(přímé neinvestiční výdaje na platy zaměstnanců, odvody zákonného pojištění, na pracovní
pomůcky a další vzdělávání pedagogických pracovníků) a od svého zřizovatele – Obce
Pašovice (prostředky na krytí provozních nákladů).
Hlasování o schválení zprávy o hospodaření: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Úprava rozpočtu č. 1/2013
Návrh na úpravu rozpočtu předložila předsedkyně finančního výboru p. Chmelová – je
přílohou zápisu. Jedná se o zvýšení daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti o 39.000
Kč a snížení financování.
Hlasování o schválení úpravy rozpočtu č. 1/2013: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Investiční akce na rok 2013
Starosta obce přednesl návrh investičních akcí na rok 2013 dle schváleného rozpočtu
a dotačních titulů:

-31. dokončení rekonstrukce chodníku u hlavní silnice a napojení místních komunikací
2. výstavba multifunkčních dětských hřišť v rámci projektu sdružení obcí Mikroregionu
Za Moravů
3. vybudování mobiliáře u rybníka
Hlasování o schválení investičních akcí na rok 2013: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Žádosti o dotace na rok 2013
Starosta obce sdělil přítomným, že v roce 2013 bude reálné dosáhnout na dotace, získané
prostřednictvím MAS Dolní Poolšaví. Jedná se o částku cca 200.000 Kč bez DPH, což může
být max. 90% z ceny. Zastupitelstvo obce navrhuje jako prioritu opravu chodníků v části obce
Záhumní, opravu budovy mateřské školy a hospodářské budovy v areálu mateřské školy a
vysázení zeleně v nově upravené části obce za hřbitovem.
Hlasování o schválení rozpočtu obce Pašovice na rok 2013: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Schválení dodavatele mobiliáře k rybníku
Dne 6.2.2013 proběhlo v kanceláři obecního úřadu výběrové řízení. Členové komise (Jaromír
Čáp, Věra Chmelová, Vojtěch Pekař a František Chmela) vybrali ze 3 nabídek cenově
nejvýhodnější, a to nabídku Petra Juříka, Prakšice 146.
Komise předkládá tento návrh ke schválení zastupitelstvu obce Pašovice.
Hlasování: PRO: 7, ZDRŽEL SE: 1 (Petr Lukašík)
Usnesení bylo přijato
Zpráva o stavu zpracování územního plánu obce
Územní plán obce je zpracován, pořizovatel – Městský úřad v Uherském Brodě projednává
návrh s příslušnými odbory Zlínského kraje. Občané, kteří požádali o provedení změn
v novém ÚP, budou informováni o tom, zda jim bylo vyhověno nebo ne.
Hlasování o schválení zprávy: PRO: 7, ZDRŽEL SE: 1 (Petr Lukašík)
Usnesení bylo přijato
Informace energetické agentury
Na jednání ZO předložili zástupci firmy BEST PRICE ENERGY, o.p.s. nabídku a porovnání
cen el.energie a plynu mezi současným dodavatelem a touto obecně prospěšnou společností,
která se zaměřuje na odběratele z řad obcí a jimi zřízených příspěvkových organizací.
Členové zastupitelstva obdrželi písemné materiály, které po prostudování projednají.
Hlasování o schválení předložených informací: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Projekt „Naučná stezka po hranicích devíti katastrů“
Projekt řídí starosta obce Hradčovice – předložil podklady pro výběrové řízení na zhotovitele
materiálního vybavení projektu. Cena vybavení bude známá až po provedeném výběrovém
řízení, dosud chybí odhad nákladů. Pro obec Pašovice je počítáno se zhotovením 3 kusů
informačních tabulí a 1 kusu směrníku, umístěného u hlavní silnice.
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato

-4Informace o možnosti směny pozemků za areálem mateřské školy
Zprávu podal místostarosta obce. Vzhledem k nově zjištěným skutečnostem bylo zahájeno
další jednání se zákonnými zástupci majitelů pozemků o nutnosti uvést majetkoprávní
záležitosti do souladu se skutečným stavem.
Žádost organizátorů letošních krojovaných hodů s právem
Starosta obce obdržel dne 13.2.2013 žádost organizátorů letošních hodů o poskytnutí
finančního příspěvku ve výši alespoň 15.000 Kč. Finanční prostředky chtějí použit na
zajištění hudební produkce a jiných nepostradatelných nákladů.
Zastupitelstvo obce již v minulém roce při sestavování rozpočtu 2013 schválilo příspěvek ve
výši 10.000 Kč a vzhledem k současné finanční situaci obce nebudou příspěvek navyšovat.
Předsedající požádal členku návrhové komise sl. Vlkovou, aby přednesla zprávu návrhové
komise.
Členka návrhové komise sl. Vlková 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 21.05 hod.
Zápis byl vyhotoven 14. 2. 2013
Zapisovatel: Jana Kůrová

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

Starosta:

………………………….. dne …………………………

