Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 26. 11. 2014
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

__________________________________________________________________________________________

Přítomni:

Omluveni:

Vlastimil Řezníček, Ludmila Juráková, ing. Miluše Knechtlová, Bc. Jitka
Hasíková, Ivana Hlavínová, Bc. Jana Valeriánová, Radim Karlík,
Marek Beníček
Mgr. Jiří Sukup

Jednání zastupitelstva obce, konaného v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájil
v 18.00 hod. Vlastimil Řezníček.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Informace
o konání zasedání byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích na úřední desce obecního úřadu
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 14.11.2014 do 26.11.2014,
současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva, která je přílohou
zápisu, konstatoval, že je přítomno 8 členů zastupitelstva z celkového počtu 9 členů, takže
zastupitelstvo obce je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Schválení programu
Předsedající přečetl program zasedání a navrhl jeho doplnění:
- projednání a schválení územního plánu obce Pašovice
- projednání možnosti nákupu užitkového vozidla pro potřeby obce
Předsedající dal hlasovat o přijetí doplněného programu jednání: PRO: 8
Usnesení bylo přijato.
Volba ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Janu Valeriánovou a p. Ivanu Hlavínovou.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
ZO určuje ověřovatele zápisu p. Janu Valeriánovou a p. Ivanu Hlavínovou
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato.
Volba členů návrhové komise
Předsedající navrhl jako členy návrhové komise p. Radima Karlíka a p. Marka Beníčka.
Nikdo z přítomných nepředložil jiný návrh.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Radim Karlík a p. Marek Beníček
Hlasování: PRO: 8
Návrhová komise byla určena.
Předsedající určil zapisovatelku zasedání zastupitelstva obce Janu Kůrovou.
Zpráva o plnění usnesení ze dne 3.9.2014 a 5.11.2014
Zprávu předložila předsedkyně kontrolního výboru p. Hlavínová. Na řádném zasedání ZO dne
3.9.2014 byla schválena usnesení 1-7,9-15,17. Na vědomí byla vzata usnesení 8 a 16.
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ustavující zasedání zastupitelstva obce podle § 91 zákona č. 128/2000 Sb. – úkol splněn.
Na ustavujícím zasedání ZO dne 5.11.2014 byla schválena usnesení 1, 2, 4, 15. Na vědomí
bylo vzato usnesení č. 14. V ukládající části zápisu byl uložen úkol k usnesení č. 16 – ZO
pověřuje starostu svolat další řádné zasedání ZO nejpozději do 26.11.2014 – úkol splněn.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne 3.9.2014 a 26.11.2014.
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Příprava inventarizace majetku obce k 31.12.2014
Podle směrnice o organizaci a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků, která je
platná od 1.11.2011, starosta obce pověřil dne 12.11.2014 předsedkyni kontrolního výboru p.
Hlavínovou zajištěním této činnosti a k tomu vytvořil dvě inventarizační komise, které
provedou fyzickou a dokladovou inventarizaci. Inventarizace bude časově probíhat podle
článku 3 směrnice o organizaci a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí zprávu o přípravě inventarizace majetku obce k 31.12.2014
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Zpráva o finančním hospodaření obce k 31.10.2014
Členové zastupitelstva obdrželi v předstihu písemnou zprávu o stavu finančních prostředků
a plnění rozpočtu ke dni 31.10.2014. Zpráva je součástí zápisu.
1 – Nedaňové příjmy
2 – Nedaňové příjmy
3 – Kapitálové příjmy
4 – Přijaté transfery
PŘÍJMY CELKEM
5 – Běžné výdaje
6 – Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM

Rozpočet
6.135.962,00
629.500,00
0
550.638,00
7.316.100,00
5.840.100,00
934.000,00
6.774.100,00

Plnění v Kč
5.816.341,77
577.470,52
0
544.538,00
6.938.350,29
4.751.650,11
1.062.593,38
5.814.243,49

Stav ZBÚ v KB k 31.10.2014:
2.650.768,57
Stav BÚ v ČNB k 31.10.2014:
10.533,90
Stav úvěrového účtu v KB k 31.10.2014: 3.218.380,00
Stav pokladny k 31.10.2014:
71.422,00
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zprávu o finančním hospodaření obce k 31.10.2014
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato

Plnění v %
94,79
91,73
0
98,89
94,84
81,36
113,77
85,83
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Členové zastupitelstva obdrželi v předstihu dopis pracovníka Krajského úřadu ZK, odboru
dopravy a silničního hospodářství, ve kterém žádá o projednání navýšení solidárního
příspěvku obcí Zlínského kraje na dopravní obslužnost s platností od 1.1.2015 na úroveň 100
Kč na jednoho obyvatele obce. Potvrdil zafixování solidárního příspěvku v projednávané výši
až do doby, kdy budou všechny linky veřejné linkové dopravy obsluhovat dopravci, kteří
vzejdou z připravované veřejné soutěže na zajištění dopravní obslužnosti ZK veřejnou
linkovou dopravou. Předpokládá se, že dopravce, vybraný ve veřejné soutěži, zahájí provoz
k novým jízdním řádům platným od prosince 2017.
Členové zastupitelstva se shodli na tom, že příspěvek v navrhované výši zaplatí, aby nedošlo
k možnému zrušení některých autobusových spojů.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje navýšení finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti
Zlínského kraje o 15,- Kč/obyvatele na částku 100,- Kč/obyvatele s platností od 1.1.2015.
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Pověření pro starostu k zastupování obce
Nově zvolený starosta navrhl, aby od zastupitelstva obce dostal pověření k zastupování obce
při jednání ve všech sdruženích a společnostech, ve kterých je obec Pašovice akcionářem
nebo členem. Jedná se o Slovácké vodárny, a.s., Mikroregion Za Moravú se sídlem
v Mistřicích a Místní akční skupinu Dolní Poolšaví.
Členové zastupitelstva nepodali žádný jiný návrh.
Návrh usnesení:
ZO určuje starostu jako svého zástupce, oprávněného zastupovat obec Pašovice ve všech
sdruženích a společnostech, ve kterých je obec Pašovice členem a akcionářem.
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Prodej pozemků parc.č. 193/2 a parc.č. 3187
Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 3.9.2014 záměr prodeje pozemků parc.č.
193/2 (24 m2) a parc.č. 3187 (12 m2), zapsaných na LV č. 10001 pro katastrální území
Pašovice na Moravě. Žadatelkou o prodej těchto pozemků je paní Libuše Boučková, majitelka
rodinného domu č. 28 v obci Pašovice, který je zčásti postaven na těchto parcelách
a Katastrální úřad Uherský Brod požaduje uvedení pozemku a stavby do souladu. Vzhledem
k tomu, že pozemky se nacházejí pod výše uvedenou stavbou, není důvod žadatelce
nevyhovět.
Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 6.9.2014 do 3.10.2014.
Starosta navrhuje, aby náklady na sepsání kupní smlouvy, správní poplatek na katastrálním
úřadě a úhradu daně z nabytí movitých věcí uhradila kupující.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje prodej pozemků parc.č. 193/2 (24 m2) a parc.č. 3187 (12 m2), zapsaných
na LV č. 10001 pro katastrální území Pašovice na Moravě a pověřuje starostu obce
podpisem kupní smlouvy.
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
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Členové zastupitelstva byli seznámeni se žádostmi o poskytnutí příspěvků na činnost spolků
a sdružení v roce 2015. Příspěvky budou poskytnuty podle možností obce a vycházejí ze
skutečností minulých let.
Návrh usnesní:
ZO schvaluje příspěvky neziskovým a zájmovým sdružením na rok 2015:
LMK Prakšice-Pašovice 2.000 Kč
Staří páni - košt slivovice 8.000 Kč
- uliční turnaj ve fotbale 5.000 Kč
Myslivecká jednota Pašovice-Maršov 6.000 Kč
Sdružení rybářů rybníkářství Holomňa 10.000 Kč
SDH Pašovice 20.000 Kč
Krojové hody s právem 10.000 Kč
TJ SOKOL Prakšice-Pašovice 40.000 Kč
Farní den 1.000 Kč
Slavnosti vína Uherské Hradiště 1.000 Kč
Dětský den 10.000 Kč
Countrymix Pašovice 5.000 Kč
ZŠ Prakšice - akce Stonožka 8.000 Kč
- činnost kroužků (výtvarný materiál) 3.000 Kč
Klub seniorek Pašovice 5.000 Kč
Český svaz včelařů 1.000 Kč
Centrum zdravotně postižených ZK 1.000 Kč
Český klub neslyšících UB 1.000 Kč
Svaz neslyšících a nedoslýchavých UH 1.000 Kč
FS Holomňa 3.000 Kč
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Schválení sociálního fondu obce na rok 2015
Sociální fond obce byl schválen 20.4.2005. Finanční prostředky tohoto fondu se používají na
částečnou úhradu stravenek pro uvolněné funkcionáře, zaměstnance a pracovníky přijaté do
pracovního poměru na veřejně prospěšné práce. Starosta navrhuje částku 26.000 Kč.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje sociální fond obce Pašovice na rok 2015 ve výši 26.000 Kč
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Schválení měsíčních odměn neuvolněných členů ZO
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce bylo schváleno vytvoření finančního
a kontrolního výboru a vzato na vědomí zřízení komisí, ve kterých jsou předsedy nebo členy
zastupitelé. Na základě těchto informací vytvořili členové finančního výboru ve spolupráci
s účetní obce tabulku, ve které jsou navrženy maximální možné odměny pro členy
zastupitelstva, vypočtené dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
Místostarosta oznámil, že vzhledem ke svému pracovnímu vytížení nebude moci vykonávat
údržbové práce v obci a proto se vzdává příplatku podle počtu obyvatel (10.432,- Kč).
p. Knechtlová, která je předsedkyní kulturní komise a členkou kontrolního výboru, oznámila,
že se vzdává příplatku podle počtu obyvatel (180,- Kč). Další členové se nevyjádřili.
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Členové ZO nemají připomínky.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje měsíční odměny neuvolněným členům ZO s platností od 1.12.2014
Neuvolněný místostarosta 7.509 Kč
Předseda komise a člen výboru 1.730 Kč
Předseda komise nebo výboru 1.340 Kč
Člen komise nebo výboru 1.030 Kč
Člen zastupitelstva 460 Kč
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Změna rozpočtu č. 5/2014
Členové finančního výboru ve spolupráci s účetní obce připravili návrh na změnu rozpočtu
č. 5/2014, který je součástí zápisu.
V příjmové části se jedná o navýšení o částku 65.000 Kč, ve výdajové části je navrženo
navýšení o 75.000 Kč. Financování 10.000 Kč (zapojen zůstatek z minulých let).
Členové ZO požádali účetní o podrobnější informace k jednotlivým položkám změny
rozpočtu. K poskytnutým údajům nevznesli připomínky.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje změnu rozpočtu č. 5/2014
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Návrh rozpočtu na rok 2015
Členové finančního výboru připravili ve spolupráci s účetní obce podklady k vypracování
návrhu rozpočtu na rok 2015, které obdrželi členové ZO v dostatečném předstihu
k prostudování. Rozpočet příjmů je vypracován podrobně na jednotlivé položky – členové FV
při jeho návrhu vycházeli ze skutečného plnění příjmů v letošním roce. Ve výdajové části
členové zastupitelstva projednali jednotlivé paragrafy podle toho, jaké akce na rok 2015
naplánovali. Návrh rozpočtu je přílohou tohoto zápisu a bude zveřejněn na úřední desce obce.
Schválení rozpočtu se uskuteční na zasedání ZO v prosinci 2014.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2015. Rozpočet na rok 2015 bude vypracován
ke schválení v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy.
Hlasování: PRO 8
Usnesení bylo přijato
Schválení smluv o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu – E.ON a.s.
Firma HD GEO, s.r.o., zajišťující pro firmu E.ON Česká republika s.r.o. úkony potřebné ke
zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, zaslala starostovi obce návrhy smluv na
zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu a příslušné geometrické plány pro stavby
distribučních soustav s názvy:
Pašovice, Horenský, příp. NN
Pašovice, přípojka do 50 m, Úředníček
Pašovice, příp. NN, p. Hais
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uzavřena smlouva budoucí ze dne 3.12.2013 na částku 1.000 Kč, smlouva budoucí ze dne
26.4.2013 na částku 500 Kč a smlouva budoucí ze dne 8.7.2013 na částku 1.500 Kč (viz
přílohy). Členové zastupitelstva byli seznámeni s geometrickými plány, nevznesli
připomínky.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje smlouvu č. OT-01433002988/001 „Pašovice, Horenský, přípojka NN“
a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
ZO schvaluje smlouvu č. OT-014330030008/003 „Pašovice, přípojka do 50 m,
Úředníček“ a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
ZO schvaluje smlouvu č. OT-014330029889/001 „Pašovice, přípojka NN, p. Hais“
a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Organizační a pracovní řád Obecního úřadu Pašovice
Obec je povinna podle § 102 odst. 2 písm. o) zákona o obcích vydat organizační řád obecního
úřadu a podle § 110 odst. 4 písm. e) zákona o obcích je povinna vydat pracovní řád obecního
úřadu. Vzhledem k velikosti obecního úřadu starosta tyto dva řády spojil do jednoho
dokumentu. Členové ZO v předstihu návrh obdrželi k prostudování. Nikdo z členů ZO
nevznesl připomínky.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje organizační a pracovní řád Obecního úřadu Pašovice
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Projednání a schválení plánu práce na rok 2015
Starosta obce zpracoval plán práce zastupitelstva na rok 2015, ve kterém předpokládá konání
6 řádných zasedání zastupitelstva. Plán práce obdrželi všichni členové zastupitelstva. Je
přílohou zápisu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje plán práce na rok 2015
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Žádost manželů Sychrových o odstranění koncového sběrače dešťových vod
Sběrač se nachází na obecním pozemku parc.č. 3120 – v těsné blízkosti jejich stavby. Nový
sběrač již byl vybudován na konci ulice a starý dosud nebyl zrušen a zapáchá.
Starosta obce s místostarostou provedou obhlídku na místě, projednají možnost zrušení
sběrače a na dalším zasedání ZO v prosinci 2014 podají členům ZO zprávu.
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Žádost podali manželé Borovičkovi, manželé Šimuni a manželé Haisovi. Starosta společně
s místostarostou se seznámí s podklady (projektová dokumentace, vlastnické vztahy ke
kanalizační síti) a na dalším řádném zasedání v prosinci 2014 podají přesné informace
a návrhy k projednání.
Žádost p. Radima Mahdala o instalaci klimatizace
p. Radim Mahdal, nájemce kulturního sálu v kulturním domě č.p. 214 v Pašovicích, podal
písemnou žádost zastupitelstvu obce jako majiteli pronajímaných prostor o instalaci
klimatizace do kulturního sálu a kavárny.
Zastupitelstvo obce si zjistí informace o ceně takového zařízení a projedná tento požadavek až
v roce 2015
Projednání a schválení územního plánu Pašovice
Zpracování územního plánu obce zahájil Urbanistický ateliér Zlín v roce 2011. Proběhla
všechna jednání a schvalovací procesy. Jedno vyhotovení územního plánu je k nahlédnutí na
obecním úřadu.
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce jmenuje pana Vlastimila Řezníčka, starostu obce, určeným
zastupitelem ve věcech územního plánování.
b) Zastupitelstvo obce po ověření ve smyslu ustanovení § 54 odstavce 2 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, že návrh Územního plánu Pašovice není v rozporu
s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem,
se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu vydává podle
ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ust. § 43 odst. 4
stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 171 a následujícími zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou opatření
obecné povahy Územní plán Pašovice.
c) Zastupitelstvo obce ukládá starostovi zajistit oznámení o vydání opatření obecné
povahy č. 1/2014 veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce Obecního úřadu
a rovněž zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.
d) Zastupitelstvo obce ruší Obecně závaznou vyhlášku obce Pašovice o územním
plánu sídelního útvaru Pašovice, účinnou od 9.10.1998 a dále navazující Obecně
závaznou vyhlášku obce Pašovice ke změně č. 1, účinnou od 9.10.1998, Obecně
závaznou vyhlášku obce Pašovice ke změně č. 2, účinnou od 18.7.2001, Obecně
závaznou vyhlášku obce Pašovice ke změně č. 3, účinnou od 9.6.2002 a Obecně
závaznou vyhlášku č. 2/2005 obce Pašovice o změně č. 4 závazné části územního
plánu sídelního útvaru Pašovice
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Informace o možnostech nákupu užitkového vozidla pro potřeby obce
Starosta informoval přítomné členy ZO, že pro potřeby obce – především ale pro dovoz obědů
do Mateřské školy Pašovice – je nutno uvažovat o nákupu užitkového vozidla. Na další
zasedání zastupitelstva v prosinci připraví cenové nabídky vozidel, která by svými rozměry
vyhovovala pro potřeby obce.

-8Starosta obce navrhuje svolat další řádné zasedání zastupitelstva obce na středu 17.12.2014.
Návrh usnesení:
ZO ukládá starostovi obce svolat další řádné zasedání zastupitelstva obce nejpozději
do 17.12.2014
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Předsedající požádal člena návrhové komise p. Beníčka, aby přednesl zprávu návrhové
komise.
Člen návrhové komise p. Beníček posoudil 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 Vlastimil Řezníček v 21.15 hod.
Zápis byl vyhotoven 27. 11. 2014
Zapisovatel: Jana Kůrová

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

Starosta:

………………………….. dne …………………………

