Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 3. 9. 2014
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

__________________________________________________________________________________________

Přítomni:
Omluveni:

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

Jednání zastupitelstva obce, konaného v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájil
v 18.30 hod. Petr Lukašík.
Předsedající přečetl program zasedání a navrhl jeho doplnění:
- konečné vyúčtování projektu „Sportovní a dětská infrastruktura Regionu Za Moravú“
a nechal hlasovat o jeho schválení.
Hlasování o přijetí doplněného programu jednání: PRO: 6
Usnesení bylo přijato.
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Lenku Jurákovou a p. Věru Chmelovou
Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu: PRO: 6
Ověřovatelé zápisu byli určeni.
Předsedající navrhl členy návrhové komise p. Janu Valeriánovou a p. Jitku Hasíkovou
Hlasování o schválení návrhové komise: PRO: 6
Návrhová komise byla určena.
Předsedající určil zapisovatelku zasedání zastupitelstva obce Janu Kůrovou.
Zpráva o plnění usnesení ze dne 18.6.2014 a 26.6.2014
Zprávu předložila předsedkyně kontrolního výboru p. Juráková. Na zasedání ZO dne
18.6.2014 byla schválena usnesení 1-5,8,9,11-15. Na vědomí byla vzata usnesení 6,7, a 10.
V ukládající části zápisu byl uložen úkol k usnesení č. 16: ZO ukládá starostovi obce svolat
další řádné zasedání ZO do 3.9.2014 – úkol splněn.
Na mimořádném zasedání ZO dne 26.6.2014 byla schválena usnesení 1-6.
Hlasování o schválení zprávy o plnění usnesení: PRO: 6
Usnesení bylo přijato
Zpráva o finančním hospodaření obce v 1.pololetí 2014
Zprávu předložila předsedkyně finančního výboru p. Chmelová.
1 – Nedaňové příjmy
2 – Nedaňové příjmy
3 – Kapitálové příjmy
4 – Přijaté transfery
PŘÍJMY CELKEM
5 – Běžné výdaje
6 – Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM

Rozpočet
6.035.962,00
608.000,00
0
550.638,00
7.194.600,00
5.788.600,00
934.000,00
6.722.600,00

Plnění v Kč
3.444.662,77
467.485,40
0
328.338,00
4.240.486,17
2.508.399,40
505.258,64
3.013.658,04

Plnění v %
57,07
76,89
0
59,63
58,94
43,33
54,10
44,83

-2Stav ZBÚ v KB k 30.6.2014:
1.590.549,90
Stav BÚ v ČNB k 30.6.2014:
639.393,90
Stav úvěrového účtu v KB k 30.6.2014: 3.379.300,00
Stav pokladny k 30.6.2014:
22.241,00
Hlasování o schválení zprávy o fin.hospodaření v 1.pol.2014: PRO: 6
Usnesení bylo přijato
Zpráva o plnění úkolů v 1.pololetí 2014
Zprávu přednesl místostarosta Petr Lukašík.
- multifunkční hřiště – provoz zahájen na konci června, nedodělky (odstranění zeminy, vysetí
trávy) budou odstraněny do podzimu
- územní plán obce Pašovice – poslední veřejné projednání se uskuteční 22.9.2014
v Uherském Brodě (budou se projednávat pouze poslední návrhy na změnu).
Jeho schválením se bude zabývat nové zastupitelstvo v listopadu nebo prosinci 2014
- lesní hospodářský plán obce je dokončen, poslední faktura vyrovnána, požádáno o dotaci
od Zlínského kraje. Nový LHP začne platit od 1.1.2015.
- koupaliště bylo připraveno na sezónu, díky špatnému počasí byl krátký provoz
- instalace hracích prvků do zahrady MŠ (v současné době se řeší jedna reklamace)
- zpracován projekt na umístění 3 pracovníků v rámci veřejně prospěšných prací v roce 2014
- zpomalovací prvky na vjezdu do obce - je v jednání (město Uherský Brod)
Hlasování o schválení zprávy o plnění úkolů v 1.pololetí 2014: PRO: 6
Usnesení bylo přijato
Zprávy o činnosti výborů a komisí v 2.čtvrtletí 2014
Kontrolní výbor – p. Juráková: kontrola plnění usnesení, docházky členů na jednání ZO,
doložení písemných omluvenek, kontrola podpisů ověřovatelů zápisů a kontrola pokladní
hotovosti dne 3.6.2014.
Finanční výbor – p. Chmelová: zpracovány návrhy na změnu rozpočtu č. 2,3, a 4, v červnu
zpracován závěrečný účet obce za rok 2013.
Sociální komise – p. Hasíková: průběžná spolupráce s občany při vyřizování příspěvků na
péči, doručování tiskopisů a pomoc při jejich vyplňování, návštěva spoluobčanů v domově
důchodců.
Komise pro rozvoj – p. Pekař: řešení vodovodní přípojky k připravované stavbě RD
p. Běťáka, poradenství občanům při vyřizování žádostí o dotace z programu „Zelená
úsporám“ a kontrola realizovaných staveb.
Komise životního prostředí – p. Lukašík: odstranění betonových základů a beton.patek na
hřbitově včetně terénních úprav, částečná výsadba zeleně na pozemku p.č. 468/12, úprava
křovin na sportovním areálu, směna pozemků v MŠ, odkoupení pozemků na Podbůdí.
Kulturní komise – p. Řezníček: Návštěva jubilantů v obci, vítání občánků, dětský den,
rybářské závody dospělých, uliční fotbalový turnaj, rozloučení s prázdninami s návštěvou
knihovny v Pašovicích.
Hlasování o schválení zpráv o činnosti v uplynulém období: PRO: 6
Usnesení bylo přijato
Příprava kulturních akcí v 2.pololetí 2014
Zprávu předložil p. Řezníček:
Otevření sportovního areálu, účast na akci „Slavnosti vína“, zvěřinové hody, lampionový
průvod, drakiáda, krojované hody, rybářské speciality s taneční zábavou, setkání seniorů,
kateřinská zábava, košt klobásek a Silvestr.
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Usnesení bylo přijato
Dohoda o partnerství k projektu TC ORP UB
Místostarosta seznámil přítomné s obsahem Dohody o partnerství k projektu Technologické
centrum ORP Uherský Brod včetně spisové služby a integrace úřadu.
Hlasování o schválení dohody: PRO: 5, NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato
Obecně závazná vyhláška č. 1/2014
Vypracovaný návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů byl
předán k právnímu posouzení pracovnici Ministerstva vnitra, odboru dozoru a kontroly
veřejné správy. Po sdělení připomínek byly tyto zapracovány do návrhu vyhlášky a vyhláška
byla v dostatečném předstihu předána k prostudování členům zastupitelstva obce.
Členové ZO nemají k obsahu vyhlášky připomínky.
Hlasování o schválení OZV č. 1/2014: PRO: 6
Usnesení bylo přijato
Žádost p. Libuše Boučkové o odkoupení obecních pozemků
Dne 14.7.2014 podala p. Boučková, Lučany nad Nisou, žádost o odkoupení pozemku parc.č.
193/2 (24 m2) a p.č. 3187 (12 m2), které jsou majetkem obce Pašovice. Zastupitelstvo obce
nemá námitek.
Hlasování o schválení záměru prodeje pozemků: PRO: 6
Usnesení bylo přijato
Smlouva č. 1030020100/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Smlouva řeší užívání pozemku parc.č. 2236 a 2238 v k.ú. Pašovice, zapsané na LV č. 10001
(vlastník Obec Pašovice) za účelem rozšíření distribuční sítě NN pro napojení odběrného
místa na pozemku p.č. 2237/5 – vlastník Miloslav Vitásek, Korytná 338 – novostavba
rodinného domu.
Hlasování o schválení smlouvy: PRO: 6
Usnesení bylo přijato
Vyjádření k projektové dokumentaci – rekonstrukce venkovního vedení VN ve stávající trase
a obnova trafostanice T6 ZD
Místostarosta předložil k posouzení návrh projektové dokumentace firmy MOEL s.r.o. pro
firmu E.ON Distribuce a.s., která hodlá provést rekonstrukci venkovního vedení VN. Stávající
nevyhovující stožáry budou vyměněny za nové a bude provedena výměna vodičů. Dále se
provede obnova trafostanice T6 ZD. Realizace stavby je plánovaná do 30.8.2015.
Hlasování o schválení PD: PRO: 6
Usnesení bylo přijato
Žádost p. Vitáska o povolení vybudování příjezdové zpevněné komunikace ke stavbě RD
Stavebník p. Miloslav Vitásek podal písemnou žádost o povolení vybudování zpevněné
příjezdové komunikace přes část obecního pozemku parc.č. 2236 k novostavbě jeho
rodinného domu na pozemku parc.č. 2237/5. Stavbu provede stavebník na vlastní náklady.
Hlasování o schválení použití části pozemku p.č. 2236: PRO: 6
Usnesení bylo přijato
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Komunální volby se konají ve dnech 10.-11.10.2014. Úkoly jsou plněny dle harmonogramu,
vydaného ministerstvem vnitra.
Změna rozpočtu č. 4/2014
Členky finančního výboru zpracovaly návrh na změnu rozpočtu č. 4/2014 a v předstihu
předaly členům zastupitelstva. Na zasedání ZO nebyly vzneseny připomínky ani dotazy.
Hlasování o schválení změny rozpočtu č. 4/2014: PRO: 6
Usnesení bylo přijato
Informace o zahájení výstavby polní cesty P1 a P2
Staveniště bylo investorovi – Státnímu pozemkovému úřadu – předáno 18.8.2014. Byla
provedena skrývka ornice, probíhají tlakové zkoušky, jedná se o přemístění sloupu NN
a posunutí značky, označující začátek obce, o cca 20 m směrem k Prakšicím. Kontrolní den
se uskuteční 4.9.2014 – za Obec Pašovice se zúčastní p. Pekař.
Hlasování o schválení zprávy: PRO: 6
Usnesení bylo přijato
Vyúčtování projektu „Sportovní a dětská infrastruktura Regionu Za Moravú“
Místostarosta seznámil přítomné s materiálem, obsahujícím konečné vyúčtování tohoto
projektu. Podíl obce Pašovice nazalizaci akce je 892.473 Kč, vratka tedy činí 411.708 Kč.
Starosta svolá ustavující zasedání zastupitelstva obce podle § 91 zákona č. 128/2000 Sb.
Hlasování o schválení usnesení: PRO: 6
Usnesení bylo přijato
Předsedající požádal členku návrhové komise p. Valeriánovou, aby přednesla zprávu
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 místostarosta starosta obce Petr Lukašík
v 21.05 hod.
Zápis byl vyhotoven 4. 9. 2014
Zapisovatel: Jana Kůrová

-5Ověřovatelé: …………………………… dne …………………………
…………………………... dne …………………………

Starosta:

………………………….. dne …………………………

