Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 16. 4. 2014
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

__________________________________________________________________________________________

Přítomni:

Jaromír Čáp, Mgr. Lenka Juráková, ing. Vojtěch Pekař, Jitka Hasíková,
Jarmila Mikulčíková, ing. Petr Lukašík, Bc. Věra Chmelová, Jana Valeriánová

Omluveni:

Josef Gajdůšek

Jednání zastupitelstva obce, konaného v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájil
v 18.30 hod. Jaromír Čáp.
Předsedající přečetl program zasedání a navrhl jeho doplnění:
- složení slibu nového člena zastupitelstva obce
- úprava oplocení sportovního areálu
Hlasování o přijetí doplněného programu jednání: PRO: 8
Usnesení bylo přijato.
Starosta obce vyzval p. Janu Valeriánovou, aby složila slib člena zastupitelstva obce podle
ustanovení § 69 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. p. Valeriánová po podpisu slibu
obdržela osvědčení o získání mandátu v zastupitelstvu obce Pašovice. Mandát získala jako
první náhradnice za volební stranu ČSSD z důvodu změny trvalého pobytu dosavadní členky
ZO p. Marie Vlkové-Hagenbruch, která tímto mandát člena ZO pozbyla ke dni 26.3.2014.
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Věru Chmelovou a p. Jitku Hasíkovou
Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu: PRO: 8
Ověřovatelé zápisu byli určeni.
Předsedající navrhl členy návrhové komise p. Jarmilu Mikulčíkovou a p. Vojtěcha Pekaře
Hlasování o schválení návrhové komise: PRO: 8
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 12.2.2014 byla z celkového počtu 20 usnesení schválena usnesení č. 1-8,
10,11,14-19. Na vědomí byla vzata usnesení č. 9,12,13. V ukládající části zápisu byl uložen
úkol k usnesení č. 20: ZO ukládá starostovi svolat další řádné zasedání ZO do 16.4.2014 –
splněno.
Hlasování o schválení zprávy o plnění usnesení: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Zpráva o připravenosti investičních a neinvestičních akcí na rok 2014
Zprávu přednesl starosta obce.
Chodníky u hlavní silnice jsou dokončeny a uhrazeny v plné výši, čeká se na skutečné
zaměření stavby, požádáno o kolaudaci. Na chodníku před budovou MŠ je nutno opravit
nevhodně umístěný kanalizační poklop, který je snížený a hrozí nebezpečí úrazu.
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Chodníky na Záhumní – místostarosta navrhuje při opravě dalších úseků vyměnit také
obrubníky.
Multifunkční hřiště – kolaudace v květnu 2014, ZO musí vypracovat a schválit provozní řád.
Oprava místní komunikace na Podbůdí – oslovena firma, která zpracovává nabídku na tuto
akci od projektové dokumentace přes získání dotací až po realizaci – bude připraveno
v letošním roce, realizovat bude nové zastupitelstvo.
Přípojka NN k rybníku – ZOD Poolšaví povolilo přípojku na jejich budovu, zahájení řízení na
stavebním odboru MěÚ Uh.Brod.
Osvětlení multifunkčního hřiště na sportovním areále – zahájeno řízení na stavebním odboru
MěÚ Uh.Brod.
Oprava hospodářské budovy v areálu MŠ – zabudovány 2 ks vrat, učni ze stavebního SOU
zahájili práce na venkovních omítkách, opravují stropy, podlahy, připravuje se oprava
elektroinstalace.
Hrací prvky v zahradě MŠ – zpracovány cenové nabídky, dodávka do 6 týdnů.
Oprava střechy nad kotelnou MŠ – podzim.
Oprava oplocení hřbitova – probíhá.
Oprava veřejného osvětlení na Podbůdí – květen 2014.
Rozvaděč NN u budovy OÚ vyměněn v březnu.
Nákup parcely na Podbůdí – pokračuje jednání s majitelkou.
Hlasování o schválení zprávy: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Upřesnění objemu investičních a neinvestičních akcí na rok 2014
Zastupitelstvo bude plnit investiční a neinvestiční akce v souladu se schváleným rozpočtem
na rok 2014.
Hlasování o schválení objemu inv. a neinv. akcí na rok 2014: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Zprávy výborů a komisí o činnosti v prvním čtvrtletí 2014
Finanční výbor – p. Chemlová: posouzení žádostí o zaměstnání v rámci VPP, vypracování
zprávy o plnění rozpočtu a výsledku hospodaření za rok 2013, projednání odměn členů ZO
(výše odměn se nemění), návrh změn rozpočtu č. 1/2014 a přehodnocení výběru uchazeček
o VPP.
Kontrolní výbor – p. Juráková: kontrola plnění usnesení, docházky členů na jednání,
omluvenky, dokončení inventarizace majetku a zpracování závěrečné zprávy, kontrola mezd
a faktur za rok 2013.
Komise ŽP – p. Lukašík: prořezávka keřů a dřevin na sportovním areálu, pokácení 2 ks
přestárlých lip u kaple, vyčištění pozemku p.č. 2825, 2873, jednání s PF UH o propojení nové
komunikace mezi obcí Pašovice a Maršov, prošetření úniku fekálií do potoka u Dobrkovic.
Komise pro místní rozvoj – p. Pekař: poradenství občanům při zaměření staveb a zápisu
do KN, Nová zelená úsporám, kontrola realizovaných staveb.
Sociální komise – p. Hasíková: dokončení roznášky vánočních balíčků, spolupráce s občany
při vyřizování příspěvků na péči, doručování tiskopisů, poradenská činnost, návštěva
v domově pro seniory v Bánově.
Kulturní komise – p. Řezníček: organizace společenského plesu, countrybálu, návštěva
jubilantů, fašank ve spolupráci s SDH, rybářské závody.
Hlasování o přijetí zprávy o činnosti výborů a komisí: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
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Plnění rozpočtu za 1. čtvrtletí 2014
Zprávu přednesla p. Chmelová:

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Příjmy celkem

Rozpočet
6.035.962
475.000
0
347.638
6.860.600

Plnění
1.934.374,77
298.714,96
0
56.10,00
2.289.189,73

%
32,04
62,89
0
16,14
33,37

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

5.419.600
667.000
6.086.600

1.116.023,76
214.000,00
1.330.023,76

20,59
32,08
21,85

Stav běžných účtů k 31.3.2014:

KB a.s.
ČNB

1.694.777,74
388.193,90

Stav úvěrového účtu:

3.499.990,00

Stav pokladny:

52.853,00

Hlasování o schválení zprávy o plnění rozpočtu: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Schválení záměru na nepeněžitý vklad do SVK a.s.
Starosta předložil k projednání návrh na nepeněžitý vklad vodohospodářského zařízení
a pozemků včetně čerpací stanice s technologiemi do základního kapitálu společnosti SVK,
a.s. Uherské Hradiště, jehož je Obec Pašovice akcionářem.
Hlasování o schválení záměru: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Projednání smlouvy o zpětném odběru odpadů s firmou EKO-KOM a.s.
Starosta obce předložil k projednání návrh smlouvy o zpětném odběru tříděných odpadů
s firmou EKO-KOM a.s.
Hlasování o schválení smlouvy: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Územní plán obce Pašovice - doplnění
Na MěÚ Uherský Brod, odbor územního plánování, proběhlo veřejné projednání. Poté
požádal p. Běťák, Pašovice č. 19, o doplnění ÚP – změnu užívání části pozemku p.č. 2390 na
stavební pozemek. Starosta informoval členy ZO, že je možné požádat o druhé veřejné
projednání návrhu územního plánu před jeho schválením. Vzhledem k tomu, že tištěné
podklady jsou již vyhotoveny a bude třeba je přepracovat, souhlasil p. Běťák, že náklady s tím
spojené uhradí. Obec Pašovice požádá MěÚ Uh.Brod, odbor ÚP (p. Kunčíková),
o zapracování změny a svolání druhého veřejného projednání návrhu.
Hlasování o schválení: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
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Smlouva o zřízení věcného břemene č. OT-014330026839/003
Jedná se o zřízení věcného břemene užívání na pozemek p.č. 2873 v k.ú. Pašovice, zapsaný na
LV 10001 pro Obec Pašovice. Obsahem věcného břemene je právo firmy E.ON Distribuce,
a.s. zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na výše uvedeném pozemku.
Hlasování o schválení smlouvy: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Instalace zpomalovacího prvku na vjezdu do obce
Na začátku roku proběhlo jednání na odboru dopravy MěÚ Uherský Brod, kterého se
zúčastnili zástupci Dopravní Policie ČR, ředitelka MŠ Pašovice, starosta obce Pašovice
a zástupce firmy GEMOS CZ s.r.o. (výroba zařízení na zvýšení bezpečnosti silničního
provozu). Bylo dohodnuto, že na vjezdu do obce bude umístěno měřící zařízení (instalováno
na začátku dubna) na monitorování rychlosti projíždějících vozidel. Podklady z tohoto měření
budou předloženy pracovníkům POLICIE ČR, která je vyhodnotí a navrhne optimální řešení.
Obec Pašovice navrhuje umístit zpomalovací semafor.
Hlasování o schválení zprávy: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Změna rozpočtu č. 2/ 2014
Návrh na změnu rozpočtu č. 2/2014 připravily členky finančního výboru – je součástí zápisu.
Jedná se o navýšení rozpočtu v příjmové části o 253.000 Kč, navýšení ve výdajové části
o 126.000 a snížení financování o 127.000 Kč.
Hlasování o schválení změny rozpočtu č. 2/2014: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Různé
Požadavky občanů: členové spolku Staří páni předali předsedovi kulturní komise doklady
(travní směs 1.175,- Kč, manipulace s materiálem 180,- Kč, potěrák 2.098,- Kč, písek štěrk a
nopová fólie 738,- Kč). Požadují proplacení těchto dokladů. Jedná se o materiál na opravu
travnaté plochy u rybníka, kterou užívali v loňském roce a v zimním období k fotbalovým
tréninkům.
Hlasování o schválení proplacení dokladů: PRO: 0, PROTI: 8
Příprava sportovního areálu na letní sezónu: při revizi elektroinstalace bylo zjištěno, že je
nutná oprava – posílení NN v bufetu a koupaliště. Bude provedeno před zahájením sezóny. Je
zajištěna obsluha bazénu. Přípravné práce budou zahájeny v dubnu. Lavice a stoly musí být
ukotveny do země. Místostarosta navrhuje posunout vchod na letní koupaliště (oplocení
včetně brány) pod prostor, kde jsou umístěny hrací prvky, aby byly přístupné i mimo letní
sezónu.
Další řádné zasedání ZO svolá starosta nejpozději do 18.6.2014
Hlasování: PRO: 8
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:
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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 21.10 hod.
Zápis byl vyhotoven 17. 4. 2014
Zapisovatel: Jana Kůrová

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

Starosta:

………………………….. dne …………………………

