Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 13. 11. 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:
- informace o poskytnutí účelové neinv.dotace z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na výdaje
jednotky SDH obce Pašovice
- žádost o příspěvek na fotbalový turnaj mladších žáků
Program zasedání je přílohou zápisu.
Hlasování o přijetí doplněného programu jednání: PRO: 9
Usnesení bylo přijato.
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Josefa Gajdůška a sl. Marii Vlkovou
Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu: PRO: 9
Ověřovatelé zápisu byli určeni.
Předsedající navrhl členy návrhové komise p. Jarmilu Mikulčíkovou a p. Vojtěcha Pekaře
Hlasování o schválení návrhové komise: PRO: 9
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 4.9.2013 byla z celkového počtu 22 usnesení schválena usnesení č. 1-9, 12,
15-18, 20 a 21. Na vědomí byla vzata usnesení č. 10, 11, 13. Neschváleno bylo usnesení č. 14.
V ukládající části zápisu byl uložen úkol k usnesení č. 19: ZO ukládá předsedkyni finančního
výboru zpracovat do 13.11.2013 návrh rozpočtu narok 2014 a k usnesení č. 22: ZO ukládá
starostovi obce svolat další řádné zasedání zastupitelstva obce nejpozději do 13.11.2013 úkol splněn.
Hlasování o schválení zprávy o plnění usnesení: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Příprava investičních a neinvestičních akcí na rok 2014
Zprávu přednesl starosta obce:
- oprava části silnice na Podbůdí
- vybudování přípojky NN u rybníka
- MŠ – oprava hospodářské budovy
- MŠ – nákup hracích prvků
- MŠ – oprava střechy nad kotelnou
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- oprava veřejného osvětlení na Podbůdí
- doplnění hracích prvků na návsi
- oprava chodníku na Záhumní (2. etapa)
- osvětlení tenisového kurtu
- nákup pozemku parc.č. 177 a parc.č.st. 261 v k.ú. Pašovice
- oprava bazénu
Akce budou realizovány dle schváleného rozpočtu a možností získat dotace.
Hlasování o schválení inv. a neinv. akcí na rok 2014: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Plán kulturních akcí na rok 2014
Zprávu o přípravě kulturních akcí předložil p. Řezníček, předseda kulturní komise. Obec bude
realizovat nebo se bude spolupodílet na pořádání těchto akcí:
Leden – obecní ples
Únor – Countrybál, dětský karneval
Březen – fašank, košt slivovice
Duben – pálení čarodějnic
Červen – dětský den
Červenec – rybářské závody
Srpen – uliční turnaj v kopané
Září – zvěřinové hody, soutěž ve vykrajování dýní s lampionovým průvodem, slavnosti vína
Říjen – tradiční krojové hody s právem
Listopad – setkání seniorů, kulturní odpoledne se zabijačkou, kateřinská zábava, rybářská
zábava
Prosinec – košt klobásek a uzených mas
Hlasování o schválení plánu kulturních akcí na rok 2014: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Příspěvky neziskovým a zájmovým sdružením na rok 2014
Požadavky předložila ke schválení předsedkyně finančního výboru p. Chmelová.
LMK Prakšice-Pašovice 2.000 Kč
Staří páni – košt slivovice 8.000 Kč
Staří páni – uliční turnaj ve fotbale 5.000 Kč
Myslivecká jednota Pašovice-Maršov 6.000 Kč
Sdružení rybářů rybníkářství Holomňa 6.000 Kč
SDH Pašovice 20.000 Kč
Krojové hody s právem 10.000 Kč
TJ SOKOL Prakšice-Pašovice 40.000 Kč
Farní den 1.000 Kč
Slavnosti vína Uh.Hradiště 1.000 Kč
Dětský den 10.000 Kč
Countrymix Pašovice 5.000 Kč
ZŠ Prakšice – akce Stonožka 10.000 Kč
ZŠ Prakšice – výtvarný materiál 3.000 Kč
Klub seniorek – 5.000 Kč
Český svaz včelařů 1.000 Kč
Centrum zdravotně postižených Zlín 1.000 Kč
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Svaz neslyšících a nedoslýchavých UH 1.000 Kč
FS Holomňa 3.000 Kč
Hlasování o schválení příspěvků v roce 2014: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Návrh rozpočtu na rok 2014
Návrh rozpočtu zpracovala předsedkyně finančního výboru ve spolupráci se starostou a
místostarostou obce. Členové ZO návrh obdrželi v dostatečném předstihu, aby jej mohli
prostudovat a navrhnout změny či doplňky. Návrh rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce a
zastupitelstvo obce jej schválí na příštím zasedání v prosinci 2014.
Hlasování o schválení návrh rozpočtu obce na rok 2014: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Žádost o prodej pozemků parc.č. 2817 a 2825 v k.ú. Pašovice
Žadatel o odprodej pozemků p. Kostelník uvedl, že na uvedených pozemcích je umístěno
vedení NN, do kterého prorůstají stromy. Chce pozemky vyčistit a udržovat. Místostarosta
navrhl tyto pozemky, které obec získala nedávno po provedené pozemkové úpravě, vyčistit a
udržovat. Údržba bude provedena v zimním období – nejpozději do 30.4.2014.
Hlasování o schválení vyčištění pozemků: PRO: 5
Usnesení bylo přijato
Žádosti o zřízení práva věcného břemene
- Žádost p. Miloslava Vitáska, Korytná, o schválení smlouvy na užití obecního pozemku p.č.
2234 ke stavbě vodovodní šachty k novostavbě rodinného domu, který bude postaven na
pozemku parc.č. 2237/5 v k.ú. Pašovice
Hlasování o schválení smlouvy: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
- Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízeníé práva věcného břemene – souhlas
s umístěním energetického zařízení na stavbu „Pašovice, Horenský, příp. NN“ – stavbou bude
dotčen pozemek parc.č. 1966/1 v majetku obce Pašovice. Jedná se o umístění kabelu NN,
SS100.
Hlasování o schválení smlouvy o budoucí smlouvě: RO: 9
Usnesení bylo přijato
- Žádost manž. Jiřího a Lenky Knapových, Ostrava, o udělení souhlasu s umístěním, realizací
a užíváním kanalizačního a vodovodního řádu, kanalizační a vodovodní přípojky a vjezdu k
RD, které budou realizovány na pozemku parc.č. 3120, jež je ve vlastnictví obce Pašovice. Na
inženýrské sítě a vjezd bude napojen navrhovaný rodinný dům, umístěný na pozemku 3141/2
v k.ú. Pašovice.
Místostarosta upozornil na to, že kanalizace a vedení NN je ke stávajícím domům v této části
obce řešeno formou přípojky, kterou si stavebníci vybudovali a obec Pašovice musí zahájit
jednání se SVK a.s. a E.ON a.s., aby bylo po majetkoprávní stránce dořešeno.
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vodovodního řádu, kanalizační a vodovodní přípojky a vjezdu k novostavbě RD pro územní
řízení: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu ZK
Starosta obce předložil ke schválení smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
Zlínského kraje č. D/1526/2013/KH. Jedná se o částku 9.000, která bude použita na výdaje
spojené s činností jednotky SDH Pašovice.
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Návrh na změnu rozpočtu č. 5/2013
Návrh změny rozpočtu zpracovaly členky finančního výboru – je přílohou zápisu.
Hlasování o schválení změny rozpočtu č. 5/2013: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Účelová neinvestiční dotace oskytovaná z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR do rozpočtu krajů na
výdaje jednotek SDH obcí – přidělení mimořádné dotace
Starosta obce předložil dopis HZS ZK, kterým byl informován o přidělení mimořádné dotace
na vybavení jednotky SDH Pašovice. Jedná se o částku 75.000 Kč. Vzhledem k tomu, že se
blíží konec roku a dotace bude v zastupitelstvu kraje schvalována pravděpodobně až
18.12.2013, je obec upozorněna na nutnost zahájit bezprostřední kroky k pořízení služeb nebo
prostředků tak, aby byly vyčerpány v roce 2013.
V návrh změny rozpočtu je do výdajů zahrnuta tato částka a starosta bude pověřen
zastupitelstvem obce k provedení rozpočtového opatření ihned poté, co bude dotace schválená
v zastupitelstvu kraje.
Hlasování o pověření starosty provedením rozpočtového opatření: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Příprava inventarizace majetku obce k 31.12.2013
Starosta obce dne 13.11.2013 zřídil inventarizační komise a jmenoval předsedkyni
inventarizační komise p. Lenku Jurákovou. Inventarizace bude provedena dle plánu inventur,
uvedeném ve Směrnici o organizaci a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků.
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Zpráva o stavu zpracování územního plánu obce Pašovice
Odbor územního plánování a stavebního řádu Zlínského kraje vydal dne 3.9.2013 protokol o
předání díla, ve kterém potvrdil metodickou správnost zpracování ÚP. Potvrdil převzetí
digitálního zpracování ÚP do systému GIS ZK.
Městský úřad Uh.Brod - odb. územního plánování vyhlásí na začátek rfoku 2014 veřejné
připomínkové řízení. Byla uhrazena poslední faktura, vyplněna žádost a doloženy všechny
doklady, potřebné pro získání dotace z rozpočtu ZK. Jedná se o částku 119.000 Kč, která již
byla na účet obce dne 6.11. poskytnuta.
Hlasování o schválení zprávy: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
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Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, která je pověřena MŽP ke zpracování souhrnů
doporučených opatření pro EVL Újezdecký les, předala dne 22.10.2013 starostovi dokument
SDO. S návrhem souhrnu doporučených opatření je možné se seznámit také v elektronické
podobě na internetové adrese www.bilekarpaty.nature.cz v sekci „úřední deska“.
Hlasování o schválení zprávy: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Výhled hospodaření na období 2015-2017
Výhled hospodaření byl předložen všem členům ZO v dostatečném předstihu před jeho
projednáním v zastupitelstvu obce. Nikdo z přítomných nevznesl připomínky.
Hlasování o schválení výhledu hospodaření 2015-2017: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Komplexní řešení inženýrských sítí v ulici Záhumní
Místostarosta obce navrhuje vzhledem k nově zpracovanému územnímu plánu, ve kterém se
počítá s výstavbou rodinných domů v části obce Záhumní, aby byl zahájeno jednání s E.ON,
a.s., SVK a.s. a JMP a.s. o řešení veškerých inženýrských sítí. Jednáním bude pověřen
starosta a místostarosta.
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Žádost o příspěvek na dopravu
Předseda kulturní komise přednesl žádost trenéra fotbalového družstva mladších žáků o
příspěvek na dopravu na mezinárodní fotbalový turnaj v Šamoríně. Navrhuje částku 2.000,
kterou uvolní z rozpočtu kulturní komise. Příspěvek bude proplacen po předložení dokladu
(faktura za dopravu).
Hlasování o schválení příspěvku: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Další řádné zasedání ZO svolá starosta nejpozději do 18.12.2013
Hlasování: PRO: 9
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 14. 11. 2013
Zapisovatel: Jana Kůrová

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

Starosta:

………………………….. dne …………………………

