Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 18. 12. 2013
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

__________________________________________________________________________________________

Přítomni:

Jaromír Čáp, Mgr. Lenka Juráková, ing. Vojtěch Pekař, Josef Gajdůšek,
Jitka Hasíková, Mgr. Bc. Marie Vlková, Bc. Věra Chmelová

Omluveni:

Jarmila Mikulčíková, ing. Petr Lukašík,

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 zřizovací listiny jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Pašovice
Hlasování o přijetí doplněného programu jednání: PRO: 7
Usnesení bylo přijato.
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Josefa Gajdůška a p. Vojtěcha Pekaře
Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu: PRO: 7
Ověřovatelé zápisu byli určeni.
Předsedající navrhl členy návrhové komise p. Jitku Hasíkovou a p. Věru Chmelovou
Hlasování o schválení návrhové komise: PRO: 7
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 13.11.2013 byla z celkového počtu 22 usnesení schválena usnesení č. 1-7,
9-14, 19, 21. Na vědomí byla vzata usnesení č. 8, 17, 18, 20. V ukládající části zápisu byl
uložen úkol k usnesení č. 15: ZO pověřuje starostu provedením změny rozpočtu č. 6/2013
v objemu 75.000 Kč – úkol splněn, usnesení č. 16: ZO pověřuje předsedkyni kontrolního
výboru provedením inventarizace majetku k 31.12.2013 – úkol probíhá, usnesení č. 22: ZO
ukládá starostovi svolat další řádné zasedání ZO do 18.12.2013 – úkol splněn.
Na mimořádném zasedání ZO dne 5.12.2013 byla z celkového počtu 4 usnesení schválena
usnesení č. 1-4.
Hlasování o schválení zprávy o plnění usnesení: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Zpráva o výsledku kontroly vyúčtování příspěvků zájmovým organizacím a PO MŠ Pašovice,
poskytnutých v roce 2013
Zprávu přednesla předsedkyně kontrolního výboru, je přílohou zápisu.
Veřejnosprávní kontrola PO MŠ Pašovice byla provedena dne 21.11.2013 v budově MŠ. Byla
zkontrolována kniha došlých faktur, pokladna, předložené účetní doklady za období 110/2013. Při kontrole nebylo zjištěno neoprávněné čerpání finančních prostředků ani
nehospodárné výdaje.
Dne 16.11.2013 byla provedena kontrola vyúčtování dotací, poskytnutých v roce 2013:
Myslivecká jednota Pašovice-Maršov (5.000 Kč)
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TJ SOKOL Prakšice-Pašovice (40.000 Kč)
SDH Pašovice (28.000)
Každý spolek předložil k vyúčtování kopie dokladů a předsedkyně kontrolního výboru
konstatuje, že poskytnuté finanční prostředky byly využity v souladu s náplní činnosti
jednotlivých spolků. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
Hlasování o schválení zprávy o provedených kontrolách: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Zprávy výborů a komisí o činnosti za uplynulé období
Sociální komise (p. Hasíková): ve druhém pololetí 2013 členky komise navštívily
v domácnostech 9 seniorů za účelem poradenské činnosti a pomoci s vyplněním formulářů.
Jednalo se zejména o občany se zdravotním postižením, kteří si své záležitosti nejsou schopni
sami vyřídit. Ve spolupráci s Městem Uh.Hradiště proběhlo vyřízení jednoho sociálního
pohřbu.
Finanční výbor (p. Chmelová): členky zpracovaly návrh rozpočtu na rok 2014 a zapracovaly
do něj požadavky na příspěvky na činnost jednotlivých neziskových a zájmových organizací.
Ve spolupráci s kontrolním výborem byl projednán návrh na zpoplatnění vstupu do tělocvičny
a posilovny. Byly vypracovány návrhy na úpravu rozpočtu.
Kontrolní výbor (p. Juráková): členky výboru vypracovaly kontroly plnění usnesení ze
zasedání ZO, kontroly hotovosti v pokladně OÚ, byla provedena veřejnoprávní kontrola v MŠ
a kontrola vyúčtování dotací na rok 2013, příprava a koordinace inventarizace majetku obce.
Komise pro rozvoj (p. Pekař): poradenství občanům při stavebním řízení a ohlášení stavby,
zateplování domů v rámci akce „Nová zelená úsporám“, kontrola realizovaných staveb.
Kulturní komise (p. Řezníček): členové komise zorganizovali nebo se podíleli na těchto
akcích: netradiční rozloučení s prázdninami, soutěž ve vykrajování dýní a lampionový
průvod, krojované hody s právem, drakiáda, tradiční setkání seniorů, zabíjačka s cimbálem,
Mikulášova dílna, na závěr roku se připravuje vánoční koncert a košt klobásek a uzených
mas.
Komise životního prostředí (p. Lukašík): odstranění přerostlé borovice v areálu MŠ, jednání
ve věci prořezávky zeleně před budovou KD a v zahradě MŠ (předpokládaná realizace na
podzim 2014). Příprava výsadby v areálu za hřbitovem.
Hlasování o schválení zpráv o činnosti: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Změna rozpočtu č. 7/2013
Návrh předložila předsedkyně finančního výboru – je přílohou zápisu.
Hlasování o schválení změny rozpočtu č. 7/2013: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Plán práce zastupitelstva obce na rok 2014
Návrh plánu předložil starosta obce. Každý z členů ZO obdržel návrh v tištěné podobě. V roce
2014 je plánováno 7 řádných zasedání zastupitelstva, na každé zasedání jsou vypracovány
podklady k projednání. Plán práce je přílohou zápisu.
Hlasování o schválení plánu práce: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
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Starosta obce navrhuje do sociálního fondu částku 26.000 Kč, které jsou v průběhu roku
použity na částečnou úhradu stravenek pro zaměstnance, sezónní pracovníky a uvolněné
funkcionáře.
Hlasování o schválení sociálního fondu: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Žádost manželů Šimuni o povolení uložení potrubí
Žádost se vztahuje na pozemek parc.č. 2238 v k.ú. Pašovice, který je v majetku obce
Pašovice. Stavebníci jej využijí k uložení potrubí od čističky odpadních vod z novostavby
rodinného domu.
Hlasování o schválení žádosti: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Žádost p. Radka Hložka o zpevnění komunikace na p.č. 2325
Komunikace se nachází v horní části Podbůdí a vede k nově vybudovanému včelínu žadatele.
Zastupitelstvo bere na vědomí a navrhuje komunikaci zpevnit sutí v případě, že se v obci bude
provádět oprava vozovek – musí se požádat na odboru ŽP MěÚ Uh.Brod o povolení uložení
takového materiálu.
Hlasování: RO: 7
Usnesení bylo přijato
Žádost manž. Martina a Anety Gajdůškových, Pašovice č. 263
Manželé Gajdůškovi podali písemnou žádost o vybudování přístupové komunikace a
obrubníků k rodinnému domu č. 263 v obci Pašovice. Stávající cesta není vyhovující pro
údržbu a bezpečnost. Kufr byl vybudovaný v roce 2012, obec se pokusí získat dotaci na
obrubníky a obalovanou (tato akce není v rozpočtu obce na rok 2014).
Manželé Gajdůškovi dále podali písemnou žádost o umístění dopravní značky omezující
rychlost při vjezdu do obce ve směru od Zlína. Starosta uvedl, že o umístění dopravní značky
se snížením rychlosti na 40 km/h již v minulosti jednal se zástupci Policie – požadavek
neprošel. Umístění retardéru na silnici III. třídy také nepřipadá v úvahu. p. Pekař navrhuje
umístění semaforu, který již na mnoha nebezpečných úsecích některých obcí byl instalován.
Cena semaforu se pohybuje kolem 120.000 Kč. Žádost manž. Gajdůškových vzalo
zastupitelstvo na vědomí a problém bude řešit.
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Žádost p. Miloslava Vitáska o využití pozemku obce k uložení přípojky NN
Starosta obce předložil žádost p. Vitáska o možnost použít pozemky parc.č. 2236 a 2238
v k.ú. Pašovice, které jsou majetkem obce Pašovice, k uložení přípojky NN k novostavbě
rodinného domu.
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato

-4Schválení rozpočtu obce na rok 2014
Předsedkyně finančního výboru na listopadovém zasedání předložila návrh rozpočtu na rok
2014, který byl zveřejněn na úřední desce od 15.11.2013 do 18.12.2013. Do návrhu byly
zapracovány všechny známé požadavky na financování v příštím roce.
Hlasování o schválení rozpočtu na rok 2014: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Schválení zřizovací listiny jednotky SDH Pašovice
Starosta obce předložil návrh zřizovací listiny jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
Pašovice kategorie JPO III/1 s účinností od 1.1.2014. Kopie zřizovací listiny je přílohou
zápisu.
Hlasování o schválení zřizovací listiny: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Další řádné zasedání ZO svolá starosta nejpozději do 12.2.2014
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Předsedající požádal členku návrhové komise p. Hasíkovou, aby přednesla zprávu návrhové
komise.
Členka návrhové komise p. Hasíková 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 v 19.55 hod.
Zápis byl vyhotoven 19. 12. 2013
Zapisovatel: Jana Kůrová

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

Starosta:

………………………….. dne …………………………

