Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 12. 2. 2014
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

__________________________________________________________________________________________

Přítomni:
Omluveni:

Jaromír Čáp, Mgr. Lenka Juráková, ing. Vojtěch Pekař, Josef Gajdůšek,
Jitka Hasíková, Mgr. Bc. Marie Vlková, Jarmila Mikulčíková, ing. Petr
Lukašík
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 smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Pašovice a E.ON Energie a.s.
(přípojka NN)
- žádost Myslivecké jednoty Pašovice-Maršov o zvýšení příspěvku na činnost v roce 2014
- právní ochrana zastupitelů
Hlasování o přijetí doplněného programu jednání: PRO: 7,
Usnesení bylo přijato.

NEHLASOVAL: 1

Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Jarmilu Mikulčíkovou a p. Lenku Jurákovou
Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu: PRO: 7, NEHLASOVAL: 1
Ověřovatelé zápisu byli určeni.
Předsedající navrhl členy návrhové komise sl. Marii Vlkovou a p. Petra Lukašíka
Hlasování o schválení návrhové komise: PRO: 7, 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 18.12.2013 byla z celkového počtu 16 usnesení schválena usnesení č. 1-10,
13-15. Na vědomí byla vzata usnesení č. 11,12. V ukládající části zápisu byl uložen úkol
k usnesení č. 16: ZO ukládá starostovi svolat další řádné zasedání ZO do 12.2.2014 – splněno.
Hlasování o schválení zprávy o plnění usnesení: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Zpráva o finančním hospodaření obce v roce 2013
Zprávu o finančním hospodaření obce ke dni 31.12.2013 zpracovaly členky finančního
výboru, byla doručena všem členům zastupitelstva obce k prostudování. Je přílohou zápisu.
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Příjmy celkem

Rozpočet
6.517.900
514.000
0
802.836
7.834.736

Plnění
6.511.292,16
488.422,99
0
789.476,00
7.789.191,15

%
99,9
95,02
0
98,34
99,42

-2Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Stav běžných účtů:

5.388.901,94
1.717.727,06
7.106.629,00
KB a.s.
ČNB

5.300.861,41
1.760.229,00
7.061.090,41

98,34
102,47
99,36

1.026.639,91
332.100,76

Stav úvěrového účtu:

3.620.680,00

Stav pokladny:

0

K předložené zprávě nebyly vzneseny dotazy nebo připomínky.
Hlasování o schválení zprávy o hospodaření: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Zpráva o hospodaření PO MŠ Pašovice za rok 2013
Zprávu o hospodaření za rok 2013 předložila ředitelka PO MŠ Pašovice – je přílohou zápisu.
Příjmy:
Přímá neinvestiční dotace ze SR
972.124,00
Provozní dotace od zřizovatele
250.000,00
Úroky z účtu
19,12
Úplata MŠ od rodičů
21.362,00
Finanční dary
15.000,00
Čerpání fondu rezerv
1.865,78
Výdaje:

Výdaje na zaměstnance celkem
Spotřební materiál
Energie
Opravy
Cestovní náhrady
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Dohody o provedení práce
Ostatní náklady

972.124,00
44.364,00
132.058,00
1.629,00
683,00
476,00
77.028,90
1.793,00
15.215,00

Hospodářský výsledek k 31.12.2013: 0
Hlasování o schválení zprávy o hospodaření: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Zpráva o provedené inventarizaci majetku obce k 31.12.2013
Zprávu předložila předsedkyně kontrolního výboru, pověřená vykonáním inventarizace.
Inventarizace proběhla řádně, podklady byly připraveny a ověřeny na skutečnost. Dle plánu
inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek
pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech. Při provedené
inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly. Při provádění fyzické inventury byl nalezen veškerý
majetek.
Hlasování o schválení zprávy o provedené inventarizaci: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
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Investiční a neinvestiční akce byly projednány v roce 2013 a zařazeny do rozpočtu obce:
1. dokončení opravy chodníku na Záhumní a u hlavní silnice (kolaudace)
2. dokončení multifunkčních hřišť v rámci projektu sdružení obcí Mikroregionu Za Moravú
3. doplnění dětských hřišť hracími prvky
4. oprava části silnice na Podbůdí – zpracování PD a žádosti o dotaci do fondu dopravní
infrastruktury
5. vybudování přípojky NN u rybníka v Pašovicích
6. oprava hospodářské budovy v areálu MŠ
7. oprava střechy nad kotelnou v budově MŠ a nákup hracích prvků do zahrady MŠ
8. oprava oplocení u hřbitova
9. oprava veřejného osvětlení na Podbůdí, výměna rozvaděče VO u budovy OÚ
10. osvětlení sportovního areálu
11. nákup pozemků parc.č. 177 a parc.č.st. 261 v k.ú. Pašovice
12. instalace zpomalovacího semaforu při vjezdu do obce ve směru od Zlína
13. dokončení střechy na přístřešku u rybníka
Hlasování o schválení inv. a neinv. akcí na rok 2014: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Žádosti o dotace v roce 2014
- MAS nezískala pro rok 2014 peníze
- Zlínský kraj bude poskytovat pouze investiční dotace na výstavbu chodníků
u rekonstruovaných komunikací, které jsou v majetku kraje
- dotační tituly na budování dopravní infrastruktury budou otevřeny v září 2014 – obec
připraví PD a zpracuje žádost
- nebyl otevřen žádný dotační titul, u kterého by se dalo žádat o příspěvek na opravu bazénu
Hlasování o schválení zprávy: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Návrh směrnice obdrželi k prostudování členové ZO v předstihu. Nebyly vzneseny
připomínky a dotazy.
Hlasování o schválení směrnice: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Řešení nepřiměřené rychlosti projíždějících vozidel
Starosta jednal o tomto problému na MěÚ Uherský Brod i se zástupci POLICIE.
Pro zpomalení rychlosti vozidel, vjíždějících do obce ve směru od Zlína, se jeví jako
nejvhodnější řešení instalace semaforu. Cena jednoho semaforu je 170.000 vč. DPH.
Pracovník POLICIE navrhuje také instalaci aktivních prvků (sloupky u MŠ)
Hlasování o záměru instalace zpomalovacího semaforu: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Stav infrastruktury na Záhumní v souvislosti se zamýšlenou výstavbou dalších rodinných
domů
Místostarosta informoval ostatní členy ZO o dosud uskutečněných jednáních s pracovníky
E.ON Distribuce a.s., a SVK a.s. Problém je dosud v řešení. Pracovníci E.ON nabízejí dvě
možnosti posílení napětí a vybudování rozvodné sítě v této lokalitě – v obou případech
požadují položení vedení do země a odstranění stávajících sloupů. V jednání se bude
pokračovat. Ředitelství SVK a.s. požaduje překolaudování koncové části kanalizace.
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akciové společnosti SVK.
Hlasování o schválení zprávy: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Zajištění vlastní budovy pro uskladnění komunální techniky
Starosta obce informoval o předběžném jednání s předsedou ZOD Poolšaví Havřice. Bude
podána písemná žádost na vedení družstva o odkoupení objektu v areálu farmy v Pašovicích,
který v současné době obec užívá na základě nájemní smlouvy.
Hlasování o přijetí zprávy: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene
Smlouva o zřízení věcného břemene č. OT-14130006319/002 mezi Obcí Pašovice (povinná) a
E.ON Distribuce, a.s. (oprávněná) na pozemek parc.č. 2325 v k.ú. Pašovice (LV 10001) za
účelem stavby realizované pod názvem „Pašovice, přípojka do 50 m, Hložek“. Jednorázová
úplata za zřízení věcného břemene činí 500,-- Kč, splatná do 60 dnů od doručení oznámení o
povolení vkladu práva do katastru nemovitostí..
Hlasování o schválení smlouvy: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Žádost Myslivecké jednoty Pašovice-Maršov
Starosta obce předložil žádost předsedy MJ o navýšení schváleného příspěvku na rok 2014 o
částku 2.000 Kč, které budou použity na úhradu proškolení osoby, provádějící kontroly
ulovené zvěře.
Hlasování o schválení navýšení příspěvku: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Veřejně prospěšné práce v roce 2014
Žádost podaly 3 zájemkyně. Členky finančního výboru navrhují přijmout všechny žadatelky
na úvazek 6 hodin denně na období od dubna do konce října 2014.
Hlasování o schválení pracovnic na VPP: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Právní ochrana členů ZO
D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. nabízí pojištění právní ochrany členů ZO a
zaměstnanců pro tyto případy:
- občanskoprávní nároky pojištěných osob na náhradu škody
- nároky na náhradu škody způsobené veřejnou mocí
- pracovněprávní nároky pojistníka na náhradu škody vůči vlastním zaměstnancům
- obhajoba pojištěných osob v trestním, přestupkovém nebo jiném správním řízení
- pracovněprávní spory pojistníka se zaměstnanci
- spory z komerčního pojištění
Roční pojistné činí 10.250 Kč.
Hlasování o schválení smlouvy o právní ochraně zastupitelstva obce: PRO: 7,
NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato
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Návrh změn rozpočtu zpracovaly členky finančního výboru. Na zasedání ZO dne 12.2.2014
doplněn návrh o navýšení příspěvku 2.000 Kč pro MJ Pašovice-Maršov a částku 11.000 Kč
na pojistné právní ochrany členů ZO
Hlasování o schválení změny rozpočtu č. 1/2014: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Změny v odměňování členů ZO od 1.1.2014
Předsedkyně finančního výboru se seznámila s metodickým doporučením v oblasti
odměňování členů ZO (novela nařízení č. 37/2003 Sb.) a navrhuje ponechat výši odměn
neuvolněných členů pro rok 2014 na stávající úrovni.
Hlasování o odměnách neuvolněných členů ZO: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Další řádné zasedání ZO svolá starosta nejpozději do 16.4.2014
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
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 v 21.20 hod.
Zápis byl vyhotoven 13. 2. 2014
Zapisovatel: Jana Kůrová

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

Starosta:

………………………….. dne …………………………

