Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 17. 4. 2013
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

__________________________________________________________________________________________

Přítomni:

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

Omluveni:

Jitka Hasíková, Mgr. Bc. Marie Vlková

Jednání zastupitelstva obce, konaného v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájil
v 18.30 hod. Jaromír Čáp.
Předsedající přečetl program zasedání a navrhl jeho doplnění:
- smlouva o zřízení věcného břemene na přípojku NN k novostavbě RD manž.Úředníčkových
- žádost p. Červenky o projednání práce místostarosty
- dopis p. Romana Moravčíka – odmítnutí zaplacení poplatku za likvidaci TKO
Program zasedání je přílohou zápisu.
Hlasování o přijetí doplněného programu jednání: PRO: 6 NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato.
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Jarmilu Mikulčíkovou a p. Petra Lukašíka
Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu: PRO: 6, NEHLASOVAL: 1
Ověřovatelé zápisu byli určeni.
Předsedající navrhl členy návrhové komise p. Věru Chmelovou a p. Lenku Jurákovou
Hlasování o schválení návrhové komise: PRO: 6, 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 13.2.2013 byla z celkového počtu 15 usnesení schválena usnesení č. 1-9, 11.
Na vědomí byla vzata usnesení č. 10, 12, 13, 14. V ukládající části zápisu byl uložen úkol
k usnesení č. 15: ZO ukládá starostovi svolat další řádné zasedání zastupitelstva obce do
17.4.2013 – úkol splněn.
Hlasování o schválení zprávy o plnění usnesení: PRO: 6, NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato
Závěrečný účet obce za rok 2012
Závěrečný účet zpracovaly členky finančního výboru, předkládá předsedkyně FV Věra
Chmelová. Je přílohou zápisu. Dle výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
budou cestovní příkazy vyhotovovány v souladu s § 183, odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů – budou zúčtovány do 10 dnů od uskutečnění
služební cesty. Členové zastupitelstva obce obdrželi závěrečný účet včetně přílohy
v dostatečném předstihu, jsou s jeho obsahem seznámeni a nemají připomínky. Závěrečný
účet byl zveřejněn na úřední desce a na elektronické úřední desce od 15.3.2013 do 17.4.2013.
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Usnesení bylo přijato
Zpráva o připravenosti investičních a neinvestičních akcí na rok 2013
Zprávu přednesl starosta obce.
- pracovníci SÚS zahájili dokončovací práce na rekonstrukci chodníků u hlavní silnice.
- Zlínský kraj předá do konce roku obci do majetku část místní komunikace (v uličce od RD
30 směrem ke kapli) – bude provedena oprava povrchu včetně úpravy sběrače u trafa
- 5/2013 – bude zahájena výstavba sportovišť a dětských multifunkčních hřišť – akce je
připravena a finančně zajištěna
- mobiliář u rybníka – výroba zahájena
- oprava chodníku na Záhumní – podána žádost o dotaci ze SZIF, probíhá její doplnění
- členové Myslivecké jednoty ve spolupráci se SOU Uh.Brod provedou zalesnění části obce
„Bobkáč“
- MŠ – výměna vchodových dveří ve dvoře, bude pokračováno v opravě hospodářské budovy
- výměna pneu na vozidle SDH Pašovice – obec získala dotaci 65.000 od Zlínského kraje
Hlasování o schválení zprávy o připravenosti investičních a neinvestičních akcí na rok 2013:
PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Upřesnění objemu investičních akcí na rok 2013
Akce nebudou dále rozšiřovány a doplňovány z důvodu plnění schváleného rozpočtu.
Hlasování o upřesnění objemu investičních a neinvestičních akcí na rok 2013: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Projednání a schválení účetní závěrky PO MŠ Pašovice za rok 2012
Účetní výkazy – Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha za období 12/2012 byly předloženy
členům ZO – nebyly vzneseny připomínky.
Hlasování o schválení účetní závěrky PO MŠ Pašovice za rok 2012: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Projednání a schválení účetní závěrky Obce Pašovice za rok 2012
Účetní výkazy – Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha za rok 2012 byly předloženy členům
ZO – bez připomínek.
Hlasování o schválení účetní závěrky Obce Pašovice za rok 2012: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Zprávy předsedů výborů a komisí o činnosti v uplynulém období
Kontrolní výbor – Lenka Juráková: kontrola plnění usnesení ZO, docházky členů na jednání
zastupitelstva včetně doložení písemných omluvenek nepřítomnosti a kontrola podpisů
ověřovatelů na zápisech z jednání ZO. Zpracování závěrečné zprávy k inventarizaci, kontrola
mezd a pokladní hotovosti k 25.3.2013, kontrola přijatých a vydaných faktur, bankovních
výpisů a pokladních dokladů za rok 2012.
Finanční výbor – Věra Chmelová: výběr uchazeček o veřejně prospěšné práce v roce 2013,
vyhotovení závěrečného účtu obce, zprávy o plnění rozpočtu za rok 2012 a o výsledku
hospodaření. Návrh na úpravu rozpočtu č,. 1 a 2. Účast na kontrole hospodaření obce, kterou
provedly členky kontrolního výboru dne 25.3.2013. Vyhotovení zprávy o plnění rozpočtu za
1.čtvrtletí 2013.
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pro občany obce, kteří přišli o bydlení, spolupráce s kurátorkou Města Uh.Brod. Vyřizování
příspěvků na péči a mobilitu, průběžná poradenská činnost, návštěva občanů obce v domově
pro seniory.
Komise životního prostředí – Petr Lukašík: jednání s majiteli pozemků ve věci odkoupení a
směny pozemků v okolí budovy MŠ, pokračovalo se v prořezávce křovin a úklidu klestí na
parcele 3120 (ostatní komunikace). Na pozemku č. 2826 proběhl sběr a odvoz kamení, půda
byla připravena k zasetí trávy a výsadbě dřevin.
Komise pro rozvoj – Vojtěch Pekař: účast na výběrovém řízení dodavatele mobiliáře
k rybníku, projednání podmínek výstavby nových RD na jižní straně obce u potoka Holomňa,
zejména vybudování inženýrských sítí a prostorového uspořádání staveb. Poradenství
občanům při stavebním řízení.
Kulturní komise – Vlastimil Řezníček: pomoc při zajištění společenského plesu v lednu 2013
a Countrybálu v únoru 2013, návštěvy jubilantů.
Hlasování o schválení zpráv o činnosti komisí a výborů v 1.Q/2013: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Zpráva o plnění rozpočtu v 1.čtvrtletí 2013
Zprávu předkládá předsedkyně finančního výboru p. Chmelová.
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Příjmy celkem

Rozpočet
4.890.900
341.000
0
492.100
5.724.000

Skutečnost
2.028.377
100.950
0
59.700
2.189.028

%
41,47
29,60
0
12,13
38,24

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

Rozpočet
4.646.000
1.705.000
6.351.000

Skutečnost
931.071
0
931.071

%
20,04
0
14,66

Stav ZBÚ (KB) k 31.3.2013:
Stav BÚ (ČNB) k 31.3.2013:
CELKEM

2.163.182,49
88,40
2.163.270,89

Stav pokladny k 31.3.2013:
Stav úvěrového účtu (KB) k 31.3.2013

13.458,00
3.892.780,00

Hlasování o schválení zprávy o plnění rozpočtu za 1.čtvrtletí 2013: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Smlouva o pronájmu části pozemku parc.č. 39/2 v k.ú. Pašovice
Starosta obce zveřejnil záměr pronájmu na úřední desce a na elektronické úřední desce od
19.3.2013 do 4.4.2013. Jedná se o část pozemku p.č. 39/2 o výměře 366 m2 (vedle
sportovního areálu) Sdružení INSTA, firmě ČAK CZ, s.r.o. Obvodová 3656, Kroměříž, která
je dodavatelem stavby „Sportovní a dětská infrastruktura Regionu Za Moravú“ za účelem
zřízení zařízení staveniště. Realizace stavby se předpokládá od 22.4.2013 do 31.5.2014. Výše
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pronajme pouze pozemek, všechny ostatní náležitosti, jako např. oplocení, ostraha apod. si
zajišťuje nájemce sám. Po skončení nájmu uvede nájemce, pokud nebude dohodnuto jinak,
pozemek do původního stavu. ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Hlasování o schválení smlouvy o pronájmu části pozemku p.č. 39/2: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
Právo odpovídající věcnému břemenu bude zřízeno na pozemku parc.č. 2873 (LV 10001)
v k.ú. Pašovice za účelem zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy, spočívající
v umístění kabelu NN na části zatížené nemovitosti. Průběh a rozsah věcného břemene bude
vymezen v geometrickém plánu, který bude nedílnou součástí smlouvy. Geometrický plán
zajistí na vlastní náklady budoucí oprávněný – E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice včetně
vyhotovení smlouvy o VB a návrhu na zahájení řízení, podání návrhu na zahájení řízení na
příslušné KP KÚ včetně úhrady správních poplatků s tím spojených.
Hlasování o schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Návrh smlouvy s firmou BEST PRICE ENERGY, obecně prospěšná společnost
Návrh smlouvy o energetickém poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení pro
spotřebu elektrické energie a zemního plynu byl předložen členům ZO k posouzení –
nejasnosti ohledně výpovědi smlouvy, zániku výhodné ceny proti stávajícímu stavu.
Starosta seznámil členy ZO s nabídkou spolupráce s Energetickou agenturou Zlínského kraje,
o.p.s. ve věci spolupráce při úspoře energií. Agentura pro obec vysoutěží na burze nejnižší
možnou cenu. Obec si již sama uzavře smlouvu s dodavateli a tím se vyhne možným rizikům.
Zastupitelé obce Pašovice s nabídkou souhlasí a pověřují starostu obce jednáním
s Energetickou agenturou ZK, o.p.s.
Hlasování o schválení smlouvy s firmou BEST PRICE ENERGY, o.p.s., Hodonín o
energetickém poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení pro spotřebu
elektrické energie a zemního plynu: PRO: 0, PROTI: 7
Usnesení nebylo přijato
Žádost SDH Pašovice o navýšení příspěvku na činnost v roce 2013
Členové SDH provedli v měsíci březnu sběr železného šrotu v obci, jehož prodejem firmě
KOVOSTEEL s.r.o. Staré Město obec získala částku 8.426,-- Kč. Z tohoto důvodu žádají o
navýšení příspěvku o částku 8.000 Kč.
Hlasování o schválení navýšení příspěvku pro SDH Pašovice v r. 2013 o 8.000 Kč: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Změna rozpočtu č. 2/2013
Návrh na změnu rozpočtu předložila předsedkyně FV p. Chmelová – je součástí zápisu.
Jedná se o zapracování schválené dotace od ÚP UH na veřejně prospěšné práce (1 úvazek) na
období od 1.4.2013 do 31.10.2013, zapracování schválené dotace od ZK na nákup pneu pro
hasičské vozidlo, navýšení příjmů obce za prodej železného šrotu a navýšení příspěvku pro
SDH Pašovice na rok 2013.
Hlasování o schválení změny rozpočtu č. 2 na rok 2013: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
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Žádost podala společnost E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice na akci – stavbu:
„Pašovice, přípojka do 50 m, Úředníček“. V souvislosti s projektovou přípravou a plánovanou
realizací výše uvedené stavby dojde k dotčení nemovitosti ve vlastnictví Obce Pašovice –
pozemku parc.č. 2319 v k.ú. Pašovice (zapsaný na LV 10001), spočívající v umístění kabelu
NN. Průběh a rozsah věcného břemene bude vymezen v geometrickém plánu, který se stane
nedílnou součástí smlouvy. Budoucí oprávněný se zavazuje na své náklady zajistit vyhotovení
geom.plánu, vyhotovení smlouvy o VB včetně návrhu na zahájení řízení, podání návrhu na
zahájení řízení na příslušné KP KÚ včetně úhrady správních poplatků s tím spojených.
Hlasování o schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva věcného břemene: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Žádost p. Červenky
p. Červenka podal písemnou žádost, ve které uvádí, že na základě zvyšujícího se počtu
stížností z řad občanů žádá o projednání a zhodnocení činnosti současného místostarosty za
uplynulé období. Domnívá se, že prostředky, vynaložené z obecního rozpočtu na odměnu
místostarosty nejsou adekvátní odvedené práci. Myslí si, že by členové ZO měli zvážit, zda ve
svých řadách nenajdou vhodného kandidáta, který by funkci místostarosty vykonával
svědomitěji a s větším nasazením.
p. Chmelová se zeptala, jestli došly na OÚ stížnosti od jiných občanů – bylo jí sděleno, že ne.
p. Lukašík sdělil, že se nebrání žádné diskusi a názorům jiných. Žádá, aby občané své názory
na něj prezentovali konkrétně, a ne zprostředkovaně a anonymně.
p. Gajdůšek uvedl, že se jej občané ptají, co p. Lukašík dělá a jak se dostal na funkci
místostarosty.
p. Lukašík se ptá, kdo další si stěžuje.
p. Pekař se místostarosty zeptal, zda svoji práci hodnotí kladně, zda si myslí, že pro obec dělá
víc než jeho předchůdce. P. Lukašík sdělil, že si své povinnosti plní.
p. Čáp prohlásil, že občané mají možnost své připomínky sdělit každému členovi ZO a voliči
nakonec zhodnotí práci zastupitelstva při dalších volbách, které se budou konat v roce 2014.
Panu Červenkovi bude zasláno písemné sdělení o projednání jeho žádosti v ZO.
Dopis ing. Romana Moravčíka, Pašovice 167
Ing. Moravčík svým dopisem odmítá uhradit místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za
stavbu rodinného domu č.p. 254 v obci Pašovice, jehož je majitelem.
V OZV č. 1/2012, kterou schválilo zastupitelstvo dne 14.11.2012 usnesením č. 12/ZO12/05,
je v článku 2, odstavec 1, písmeno b) uvedeno, že poplatníkem je fyzická osoba, která má ve
vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou
osobu. Vzhledem, k tomu, že v rodinném domě č. 254 není k trvalému pobytu hlášena žádná
fyzická osoba, přísluší majiteli tohoto domu uhradit poplatek ve výši 350,-- Kč.
Ing. Moravčíkovi bude zaslána písemná odpověď.
Příprava kulturních akcí na 2. čtvrtletí 2013
Informaci podal předseda kulturní komise p. Řezníček:
27.4. - pálení čarodějnic (průvod obcí, soutěže a táborák u rybníka)
4.5. - rybářské závody na rybníce v Pašovicích (z finančních prostředků určených na kulturní
akce bude uhrazeno občerstvení do výše 2.000 Kč)
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1.6. - dětský den (3.ročník) v areálu rybníka v Pašovicích
Uliční fotbalový turnaj – termín konání dosud není známý, jeho konání je závislé na stavu
stavebních prací akce „Sportovní a dětská infrastruktura Regionu Za Moravú“
Hlasování o schválení kulturních akcí na 2.čtvrtletí 2013: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Složení členů kulturní komise
Starosta obce informoval, že od 1.1.2013 pracuje jím zřízená kulturní komise ve složení
Vlastimil Řezníček – předseda komise, Ludmila Juráková a Jana Horonyová – členky kulturní
komise.
Hlasování o schválení členů kulturní komise: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Informace o návrhu na vyhlášení Přírodní rezervace Újezdecký les
Starosta obce obdržel dne 4.4.2013 podklady k návrhu na vyhlášení Přírodní rezervace
Újezdecký les (oznámení zveřejněno na úřední desce od 4.4.2013). Vzhledem k nejasnostem a
dotazům majitelů pozemků, které leží v této lokalitě, oslovil RNDr. Alana Urce, vedoucího
odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje. Dne 17.4.2013
obdržel odpověď, která je součástí tohoto zápisu. V dopise se sděluje, že důvodem
k vyhlášení přírodní rezervace je její cennost z hlediska přírodovědného a současně zákonná
povinnost orgánů ochrany přírody zabezpečit ochranu evropsky významných lokalit
zařazených z důvodu výskytu evropsky významných druhů nebo evropsky významných
stanovišť do evropského seznamu. S přírodní rezervací je zároveň navrhováno vyhlášení
jejího specifického ochranného pásma, které bude zřízeno v těch místech, kde lze negativní
vlivy okolí na přírodní rezervaci předpokládat. Vyhlášením tohoto speciálně vymezeného
ochranného pásma dojde k eliminaci obecného ochranného pásma ze zákona, které je
v současné době tvořeno 50 m širokým pruhem po celém obvodu přírodní rezervace, a které
není k zachování předmětu ochrany za daných podmínek nezbytné. Na lesních pozemcích
nacházejících se v přírodní rezervaci se předpokládá zachování současného tradičního
hospodaření ve smíšených lesních porostech vycházející ze zachování přirozené dřevinné
skladby v souladu s lesním zákonem a se schválenými lesními hospodářskými plány a
osnovami. Tím není do budoucna vyloučeno zužitkování dřevní hmoty, kterou lesní porosty
produkují. Na pozemcích s výskytem bourovce trnkového, vedených jako sad, louka,
pastvina, je zájmem ochrany přírody zajistit přiměřené množství solitérních keřů (hloh, trnka),
které představují živné dřeviny pro bourovce. Zájmem ochrany přírody je dále zachování
rozptýlené zeleně, zamezení chemického ošetřování těchto pozemků a převodu na lesní
pozemky. Pro přírodní rezervaci byl zpracován návrh plánu péče, který navrhuje realizaci
konkrétních opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětů ochrany v přírodní rezervaci.
Schválený plán péče bude sloužit jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů (např.
pro lesní hospodářské plány nebo lesní hospodářské osnovy) a pro rozhodování orgánů
ochrany přírody. V případě, že budou vlastníci nemovitostí realizovat navržená opatření,
mohou požadovat finanční příspěvek nebo využít dotační programy zaměřené na ochranu
přírody, zemědělské nebo lesní hospodaření. Myslivost bude provozována bez omezení
dosavadním způsobem. Souhlas orgánu ochrany přírody bude nezbytný k zalesňování
pozemků zemědělského půdního fondu a provádění změny druhu pozemků a způsobu jejich
využití. Tyto činnosti zde nejsou zakázány, sou však podmíněny souhlasem orgánu ochrany
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toho souhlas vydá či nevydá. Pozemky budou po zapsání do katastru nemovitostí osvobozeny
od daně z nemovitostí. Pokud vznikne vlastníkovi pozemku prokazatelná újma na
hospodaření z důvodů ochrany přírody, má právo na její náhradu.
Hlasování o podané informaci k návrhu na vyhlášení Přírodní rezervace Újezdecký les:
PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Diskuse
Ředitelka PO MŠ Pašovice podala písemnou žádost o opravu skruže bývalé studny na dvoře
mateřské školy a odvoz kovových konstrukcí ze dvora školy.

Předsedající požádal členku návrhové komise p. Chmelovou, aby přednesla zprávu návrhové
komise.
Členka návrhové komise p. Chmelová 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 21.30 hod.
Zápis byl vyhotoven 18. 4. 2013
Zapisovatel: Jana Kůrová

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

Starosta:

………………………….. dne …………………………

