Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 4. 9. 2013
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

__________________________________________________________________________________________

Přítomni:

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

Jednání zastupitelstva obce, konaného v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájil
v 18.30 hod. Jaromír Čáp.
Předsedající přečetl program zasedání a navrhl jeho doplnění:
- schválení směny pozemků v areálu MŠ
- schválení odkoupení pozemků p.č. 177 a p.č.st.261/1 v k.ú. Pašovice
- schválení OZV č. 1/2013
- příprava rozpočtu obce na rok 2014
- čištění potoku Holomňa
- oprava výtahu v pohostinství
Program zasedání je přílohou zápisu.
Hlasování o přijetí doplněného programu jednání: PRO: 7 NEHLASOVAL: 2
Usnesení bylo přijato.
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Vojtěcha Pekaře a p. Petra Lukašíka
Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu: PRO: 7, NEHLASOVAL: 2
Ověřovatelé zápisu byli určeni.
Předsedající navrhl členy návrhové komise p. Věru Chmelovou a p. Lenku Jurákovou
Hlasování o schválení návrhové komise: PRO: 7, NEHLASOVAL: 2
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 26.6.2013 byla z celkového počtu 25 usnesení schválena usnesení č. 1-4, 712, 14-18, 20-24. Na vědomí byla vzata usnesení č. 5, 16, 19. Byla vznesena námitka ke
zřízení lokality Újezdecký les – usnesení č. 13.V ukládající části zápisu byl uložen úkol
k usnesení č. 25: ZO ukládá starostovi svolat další řádné zasedání zastupitelstva obce do
4.9.2013 – úkol splněn.
Hlasování o schválení zprávy o plnění usnesení: PRO: 7, NEHLASOVAL: 2
Usnesení bylo přijato
Zpráva o hospodaření obce za uplynulé období
Zprávu přednesla předsedkyně finančního výboru p. Chmelová – je přílohou zápisu.
Stav ZBÚ (KB + ČNB) k 31.8.2013:
736.654,69
Nesplacený úvěr (KB) k 31.8.2013:
3.781.600,00
Pokladna k 31.8.2013:
39.513,00

-21 – Daňové příjmy
2 – Nedaňové příjmy
3 – Kapitálové příjmy
4 – Přijaté transfery
Příjmy celkem
5 – Běžné výdaje
6 – Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

Rozpočet
5.392.900,00
370.000,00
0
700.100,00
6.463.000,00
5.164.000,00
1.729.000,00
6.839.000,00

Hlasování o schválení zprávy: PRO: 7
Usnesení bylo přijato

NEHLASOVAL:

Plnění
4.537.629,44
266.019,68
0
243.705,00
5.047.354,12
3.307.434,36
1.707.429,00
5.014.863,36

Plnění v %
84,14
71,90
34,81
78,10
64,05
98,75
72,75
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Zpráva o plnění úkolů za 1. pololetí 2013
Zprávu o plnění úkolů přednesl starosta obce – úkoly jsou plněny v souladu se schváleným
plánem práce ZO na rok 2013.
Hlasování o přijetí zprávy: PRO: 8
NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato
Zpráva o průběhu investičních a neinvestičních akcí
Zprávu přednesl starosta obce.
- provedena výměna vchodových dveří do budovy MŠ ze dvora a oken na hospodářské
budově
- multifunkční hřiště – v srpnu zahájena výstavba, obci vznikají vícenáklady – nutnost
přeložení chodníku a vybudování osvětlení (100.000)
- schválena dotace na rekonstrukci chodníku na Záhumní (realizace 9-10/2013)
Hlasování o schválení zprávy: PRO: 8
NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato
Zpráva o zajištění kulturních akcí na 2. pololetí 2013
Zprávu předložil předseda kulturní komise p. Řezníček – je součástí zápisu.
6.-7.9. – Slavnosti vína v Uh.Hradišti – zajištěny autobusové spoje pro občany.
27.9. – soutěž ve vykrajování dýní s lampionovým průvodem
12.10. – drakiáda s táborákem
18.-20.10. – tradiční krojované hody s právem
3.11. – zahájení kurzu společenských tanců
9.11. – setkání seniorů
16.11. – zabíjačka s cimbálem
30.11. – ples rybářů
21.12. – košt klobásek a uzených mas
Termín vánočního koncertu PS Dvořák bude upřesněn.
Hlasování o zprávě: PRO: 9
Usnesení bylo přijato

-3Zprávy výborů a komisí o činnosti v uplynulém období
Komise životního prostředí – p. Lukašík: ořezávka stromů v zahradě MŠ, odstranění zdi podél
vjezdu do MŠ, zajištění reklamační opravy zborcených příkopů na polní cestě od kapličky,
údržba zrekultivovaného pozemku p.č. 2826, odstranění pařezů a terénní úpravy
u sportovního areálu, prořez křovin na pozemku p.č. 3120.
Sociální komise – p. Hasíková: členky komise spolupracovaly s občany při vyřizování
žádostí o příspěvky na péči, při sepisování odvolání v případě zamítnutí žádostí, proběhla
návštěva spoluobčanů, umístěných v domově pro seniory v Bánově. Byla poskytnuta
metodická pomoc rodině s dětmi, která ztratila bydlení.
Finanční výbor – p. Chmelová: členky zpracovaly návrh na úpravu rozpočtu č. 3 a 4/2013.
Předsedkyně výboru se zúčastnila výběrového řízení na dodavatele opravy chodníku na
Záhumní. Zpracována zpráva o plnění rozpočtu obce k 31.8.2013, projednána výše nájemného
z bytu č. 128.
Kontrolní výbor – p. Juráková: kontrola plnění usnesení, kontrola docházky členů na jednání
zastupitelstva, kontrola nedokončených investic – návrh na vyřazení zmařené investice
(kulturní areál), kontrola pokladní hotovosti k 10.7.2013.
Komise pro rozvoj – p. Pekař: členové vykonali obhlídku zahradního areálu v MŠ – návrh na
odstranění staticky nevyhovující zídky. Dále bylo zpracováno vyjádření k novostavbě RD
manželů Šimuni ve vazbě na koordinaci inž.sítí ostatních realizovaných staveb v této lokalitě.
Poradenství občanům – průkazy energetické náročnosti budov, dotace z programu „Nová
zelená úsporám“.
Kulturní komise – Řezníček: členové komise se v uplynulém období podíleli na akci Den
dětí, Uliční turnaj ve fotbale, Noc v knihovně, byla uskutečněna jedna návštěva u občanky
obce, která se dožila významného životního jubilea. Byl zpracován plán kulturních akcí na
2.pololetí 2013.
Hlasování o schválení spolufinancování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Projednání investičních akcí na rok 2014
- úprava komunikace na hřbitově
- oprava tělesa venkovního bazénu
- přípojka NN k rybníku
- hospodářská budova v areálu MŠ – bude pokračovat oprava dle finančních možností obce
- občané navrhují zvážení možnosti údržby nově zbudované polní cesty
- místostarosta požaduje zvážení vybudování dílny v hospodářské budově areálu MŠ
Hlasování o schválení návrhu inv.akcí na rok 2014: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Žádost ing. Františka Kostelníka
Ing. František Kostelník, Prakšice č. 310, podal dne 31.7.2013 písemnou žádost o odkoupení
pozemků parc.č. 2817 a 2825 v k.ú. Pašovice, které jsou ve vlastnictví obce. Zastupitelstvo
obce se seznámí s umístěním uvedených pozemků a projedná žádost na příštím zasedání ZO
v listopadu 2013.
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato

-4Příspěvek na dopravní obslužnost od roku 2014
KÚ Zlínského kraje zaslal obcím žádost o projednání navýšení příspěvku na dopravní
obslužnost. V žádosti je uveden požadavek na zvýšení v roce 2014 na částku 85,-- Kč/osoba
(navýšení o 15,- Kč oproti roku 2013). Dále je požadováno od 1.1.2015 zvýšení na 100,-Kč/osoba. Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení pro rok 2014. O výši příspěvku na dopravní
obslužnost od roku 2015 rozhodne nově zvolené zastupitelstvo v roce 2014.
Hlasování o schválení příspěvku na dopravní obslužnost na rok 2014: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Evropsky významná lokalita Újezdecký les
Starosta obce předložil oznámení zahájení přípravy Souhrnu doporučených opatření pro
Evropsky významnou lokalitu Újezdecký les, který vypracovala Agentura ochrany přírody a
krajiny ČR, Správa chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a Krajské středisko Zlín. Lokalita
byla vymezena nařízením vlády č. 132/2005 Sb., příloha č. 860 pro ochranu stanovišť:
Eurosibiřské stepní doubravy, Dubohabřiny a pro ochranu evropsky významného druhu,
bourovec trnkový. Byla zahájena příprava souhrnu doporučených opatření pro tuto lokalitu.
Jedná se o návod, jak v této evropsky významné lokalitě hospodařit, aby byla dlouhodobě
zajištěna ochrana výše zmíněného druhu a typů přírodních stanovišť.
Starosta obce navrhuje jako kontaktní osobu, která bude zastupovat Obec Pašovice při
přípravě tohoto dokumentu, pana Jiřího Sukupa, Pašovice č. 253, a starostu obce Jaromíra
Čápa.
Hlasování o schválení informace o EVL Újezdecký les: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Naučná stezka po hranici devíti katastrů
Starosta obce Hradčovice oznámil, že na základě rozhodnutí zpracovatelské komise budou
v případě projektu Naučná stezka p hranici devíti katastrů umístěny na k.ú. Pašovice
informační tabule (13.137,-), informační cedule (9.801,-) a směrník (3.382,-). Jedná se o
navýšení ceny o 5.000,- oproti původní částce, kterou zastupitelstvo schválilo 26.6.2013 a
která byla zapracována do změny rozpočtu č. 3/2013. Zastupitelstvo obce neschvaluje
navýšení ceny díla.
Hlasování: PRO: 8, ZDRŽEL SE: 1
Usnesení bylo přijato
Výběr dodavatele na stavbu Nový chodník – oprava stávajícího chodníku na Záhumní
Starosta oslovil 3 stavební firmy z regionu, aby do 30.8.2013 podaly nabídku na výše
uvedenou stavbu. Výběrového řízení se za obec zúčastnili Jaromír Čáp, Petr Lukašík, Věra
Chmelová, Vojtěch Pekař a František Chmela. Nabídku podaly všechny oslovené firmy:
TUFÍR, s.r.o., Na Drahách 881, Kunovice, Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o., Jarošov, a
SILAMO, s.r.o., U Porážky 2337, Uherský Brod.
Po přezkoumání nabídek výběrová komise rozhodla vybrat k realizaci dodávky firmu
SILAMO s.r.o. z důvodu výše uvedené ceny a použitého materiálu.
ZO pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo.
Hlasování o schválení dodavatele stavby Nový chodník na Záhumní: PRO: 9
Usnesení bylo přijato

-5Směna pozemků v k.ú. Pašovice
Zastupitelstvo obce schválilo dne 26.6.2013 záměr směny pozemků parc.č. 1961/54, 468/12 a
468/11, zapsaných na LV č. 499 pro k.ú. Pašovice na Moravě, za pozemek parc.č. 468/10,
zapsaný na LV 10001 pro k.ú. Pašovice na Moravě (dle geometrického plánu č. 256/2013 ze
dne 22.5.2013). Záměr směny pozemků byl zveřejněn na úřední desce obce od 10.7.2013 do
29.7.2013.
Hlasování o schválení směny pozemků: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Odkoupení pozemků v k.ú. Pašovice
Zastupitelstvo obce schválilo dne 26.6.2013 usnesením č. 24/ZO13/03 záměr odkoupení
pozemků parc.č. 177 a parc.č.st. 261/1, zapsaných na LV č. 59 pro k.ú. Pašovice. Záměr
odkoupení pozemků byl zveřejněn na úřední desce obce od 10.7.2013 do 29.7.2013.
Hlasování o schválení odkoupení pozemků: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013
Starosta obce předložil členům zastupitelstva návrh OZV č. 1/2013 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na rok 2014. Výše poplatku je pro rok 2014 zachována ve stejné výši
jako v předešlých letech – 350,-- Kč/osoba.
Hlasování o schválení OZV č. 1/2013: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Příprava rozpočtu na rok 2014
Předsedkyně finančního výboru předloží na dalším jednání ZO návrh rozpočtu na příští rok.
Členové ZO do konce října 2013 předají finančnímu výboru požadavky, které budou do
návrhu zapracovány a následně projednány.
Hlasování o schválení přípravy rozpočtu na rok 2014: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Změna rozpočtu č. 4/2013
Předsedkyně finančního výboru předložila ke schválení návrh rozpočtu č. 4/2013 – je součástí
zápisu. Jedná se o navýšení v příjmové části o 148.000 a ve výdajové části o 69.000 Kč.
Hlasování o schválení změny rozpočtu č. 4/2013: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Čištění potoku Holomňa
Starosta obce seznámil přítomné se stavem příprav čištění potoku Holomňa – investorem akce
se firma Lesy České republiky s.p., Správa toků – oblast povodí Moravy, U Skláren 781,
Vsetín. Investor požaduje schválení užití pozemku parc.č. 1966/1 (ostatní plocha – způsob
využití silnice), který je v majetku obce, za účelem těžby a odvozu nánosů, vzniklých při
čištění potoku.
Hlasování o schválení užití pozemku p.č. 1966/1 v k.ú. Pašovice za účelem čistění potoku:
PRO: 9
Usnesení bylo přijato

-6Kontejner na textil
Firma RUMPOLD UHB nabídla umístění kontejneru na likvidaci textilu. Kontejner bude
v obci umístěn.
Oprava výtahu v pohostinství
Místostarosta upozornil na nefunkční výtah v budově KD (pohostinství). Starosta sdělil, že
v případě opravy se bude postupovat dle uzavřené nájemní smlouvy. V době kolaudace
budovy po rekonstrukci byl výtah funkční. Místostarosta konstatoval, že v době, kdy se
budova pronajala p. Mahdalovi, byl výtah již poškozen.
Další řádné zasedání ZO svolá starosta nejpozději do 13.11.2013
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
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 21.25 hod.

Zápis byl vyhotoven 4. 9. 2013
Zapisovatel: Jana Kůrová

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

Starosta:

………………………….. dne …………………………

