Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 18. 6. 2014
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

__________________________________________________________________________________________

Přítomni:

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

Omluveni:

Bc. Věra Chmelová, Jarmila Mikulčíková, 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:
- schválení uzavření pojistné smlouvy mezi Regionem Za Moravú a pojišťovnou Kooperativa
- schválení začlenění obce Pašovice do MAS Dolní Poolšaví na období 2014-2020
Hlasování o přijetí doplněného programu jednání: PRO: 5, NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato.
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Lenku Jurákovou a p. Petra Lukašíka
Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu: PRO: 5, NEHLASOVAL: 1
Ověřovatelé zápisu byli určeni.
Předsedající navrhl členy návrhové komise p. Janu Valeriánovou a p. Vojtěcha Pekaře
Hlasování o schválení návrhové komise: PRO: 5, NEHLASOVAL: 1
Návrhová komise byla určena.
Předsedající určil zapisovatelku zasedání zastupitelstva obce Janu Kůrovou.
Zpráva o plnění usnesení
Zprávu o kontrole plnění usnesení předložila předsedkyně kontrolního výboru p. Juráková.
Na zasedání ZO dne 16.4.2014 byla schválena usnesení č. 1,3-12 a 14. Na vědomí byla vzata
usnesení č. 2 a 13. V ukládající části zápisu byl uložen úkol k usnesení č. 15: ZO ukládá
starostovi svolat další řádné zasedání ZO do 18.6.2014 – úkol splněn.
Na mimořádném zasedání ZO dne 7.5.2014 byla schválena usnesení č. 1-5.
Hlasování o schválení zprávy o plnění usnesení: PRO: 5, NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato
Navýšení sociálního fondu obce Pašovice na rok 2014
Starosta obce navrhl navýšení sociálního fondu na rok 2014 o částku 4.000 z důvodu přijetí
další pracovnice na VPP. Ze sociálního fondu se přispívá na stravenky pro zaměstnance.
Hlasování o schválení návštěvního řádu: PRO: 5, NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato
Zpráva o připravenosti sportovního areálu na letní sezónu
Areál letního koupaliště je připraven, bazén bude napouštěn od pátku 20.6. Provoz bude
zahájen v sobotu 28.6.2014.
Na multifunkčním hřišti se odstraňují nedodělky a závady. Terénní úpravy okolí budou
provedeny na podzim (vysetí trávy, odstranění suti a hlíny). Budou dodány koše na trénink
basketbalu. Instalovány sítě na tenis. Nutno promyslet způsob provozování dětských herních
prvků na koupališti (posunutí plotu, aby se zabránilo možným úrazům v areálu bazénu).
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Usnesení bylo přijato
Zpráva o průběhu investičních a neinvestičních akcí
- oprava hospodářské budovy v areálu MŠ – dokončuje se oprava elektroinstalace,
omítky jsou hotové, vrata vyměněna, příprava rekonstrukce schodiště do půdního
prostoru. Budova je připravena na nátěr fasády.
- výměna osvětlovacích těles veřejného osvětlení na Podbůdí dokončena
- oprava dřevěné části oploceni u hřbitova dokončena
- položen kabel NN k rybníku
- oprava chodníku u hlavní silnice – bude proplacena poslední faktura, stavba
připravena ke kolaudaci
- dokončen přístřešek u rybníka (položena krytina)
- na vypracování projektové dokumentace rekonstrukce místní komunikace v části obce
Podbůdí bude osloven nový projektant, spolupráce s firmou IWWA, s.r.o. Olomouc
byla ukončena z důvodu nevypsání dotačního titulu z Fondu dopravní infrastruktury.
- instalovány hrací prvky v zahradě MŠ
- připravena instalace nového osvětlení hřiště – realizace 7-8/2014
- zpomalovací prvky na vjezdu do obce: probíhá jednání s městem Uherský Brod o
centrálním
měření, v případě, že nedojde k dohodě, instaluje obec Pašovice
semafor.
- oprava střechy nad kotelnou v budově MŠ a oprava střechy nad hracím pavilonem
v areálu MŠ – bude provedeno v létě
- lesní hospodářský plán – probíhá schvalovací proces, dotace na Zlínském kraji se
vyřizuje
Hlasování o schválení zprávy: PRO: 6
Usnesení bylo přijato
Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
Obec Pašovice je povinna uzavřít tuto smlouvu s Povodím Moravy, s.p., které má právo
hospodařit s pozemkem p.č. 2603 (vodní plocha), zapsaným na LV č. 691 v k.ú. Pašovice.
Přes tento pozemek je veden kabel NN k areálu rybníka.
Hlasování o schválení nájemní smlouvy: PRO: 6
Usnesení bylo přijato
Smlouva zakládající právo provést stavbu na pozemku p.č. 2209 v k.ú. Pašovice
Vlastníkem pozemku p.č. 2209, zapsaným na LV č. 691 v k.ú. Pašovice, je Povodí Moravy,
s.p. se sídlem v Brně, Dřevařská 932/11, investorem stavby je Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, pobočka Uherské Hradiště, Protzkarova 1180.
Předmětem stavby je průleh IP-16-PEO, který bude realizován v části obce nad Záhumním
v rámci protipovodňových opatření. Budoucím vlastníkem stavby je Obec Pašovice.
Hlasování o schválení smlouvy: PRO: 6
Usnesení bylo přijato
Možnost zahájení soudního sporu mezi Regionem Za Moravú a firmou CPS Consulting. s.r.o.
Obec Pašovice je členem Regionu Za Moravú, který je realizátorem stavby Sportovní a dětská
infrastruktura Regionu Za Moravú. Členské obce Regionu zvažují zahájení soudního sportu
s firmou CPS Consulting, s.r.o., která pro tento stavební projekt zajišťovala výběrové řízení a
způsobila navýšení ceny díla údajným pochybením. Firma CPS je v současné době

-3v likvidaci. Právní zástupce Regionu se nejprve pokusí o mimosoudní dohodu, členské obce
se mohou dohodnout na zahájení soudního sporu.
Členové ZO Pašovice navrhují pokus o mimosoudní dohodu bez zahájení soudního sporu.
Hlasování: PRO: 6
Usnesení bylo přijato
Pojistná smlouva na nově vybudovaná multifunkční hřiště v RZM
Region Za Moravů jako vlastník všech sportovišť v členských obcích, dává zastupitelstvu
k projednání návrh pojistné smlouvy. Objekty budou pojištěny proti živelným pohromám i
vandalismu a záplavám.
Hlasování o schválení návrhu pojistné smlouvy: PRO: 6
Usnesení bylo přijato
Zařazení obce Pašovice do územní působnosti MAS Dolní Poolšaví
Obec byla v MAS zařazena do roku 2014 a navrhuje prodloužení členství na období od roku
2014 do roku 2020.
Hlasování o schválení návrhu: PRO: 6
Usnesení bylo přijato
Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Pašovice pro komunální volby, konané v roce 2014
Pro nadcházející komunální volby, konané v říjnu 2014, je navrženo 9 členů zastupitelstva.
Hlasování o schválení počtu členů zastupitelstva obce: PRO: 6
Usnesení bylo přijato
Změna rozpočtu č. 3/2014
Členky finančního výboru zpracovaly návrh na změnu rozpočtu č. 3, který je součástí zápisu.
Členové ZO návrh obdrželi e-mailem.V příjmové části se jedná o navýšení o 81.000,
ve výdajové části navýšení o 510.000, financování se zvyšuje o částku 429.000 a bude použito
ze zůstatku roku 2013.
Hlasování o schválení změny rozpočtu č. 3/2014: PRO: 6
Usnesení bylo přijato
Žádost p. Rostislava Běťáka, Pašovice 19
p. Běťák žádá obec Pašovice o povolení vybudování vodovodní šachty k připravované stavbě
rodinného domu, kterou zamýšlí umístit na pozemek obce (p.č. 468/8). Tento pozemek užívá
v současné době p. Marášek, č.p. 220. Zastupitelstvo požaduje písemný souhlas tohoto
uživatele.
Hlasování o schválení umístění vodovodní šachty: PRO: 6
Usnesení bylo přijato
Další řádné zasedání ZO svolá starosta nejpozději do 3.9.2014
Hlasování: PRO: 6
Usnesení bylo přijato
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návrhové komise.
Členka návrhové komise p. Valeriánová 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 20.20 hod.
Zápis byl vyhotoven 19. 6. 2014
Zapisovatel: Jana Kůrová

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

Starosta:

………………………….. dne …………………………

