Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 17. 12. 2014
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

__________________________________________________________________________________________

Přítomni:

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 9.12.2014 do 17.12.2014,
současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva, která je přílohou
zápisu, konstatoval, že je přítomno 9 členů zastupitelstva z celkového počtu 9 členů, takže
zastupitelstvo obce je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Schválení programu
Předsedající přečetl program zasedání, který je přílohou zápisu, a navrhl jeho doplnění:
- projednání návrhu na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
č. 1030021337/001 – souhlas s umístěním distribučního zařízení
Předsedající nechal hlasovat o přijetí doplněného programu jednání: PRO: 9
Usnesení bylo přijato.
Volba ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Miluši Knechtlovou a p. Ludmilu Jurákovou.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
ZO určuje ověřovatele zápisu p. Miluši Knechtlovou a p. Ludmilu Jurákovou
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato.
Volba členů návrhové komise
Předsedající navrhl jako členy návrhové komise p. Jitku Hasíkovou a p. Ivanu Hlavínovou.
Nikdo z přítomných nepředložil jiný návrh.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Jitka Hasíková a p. Ivana Hlavínová
Hlasování: PRO: 9
Návrhová komise byla určena.
Předsedající určil zapisovatelku zasedání zastupitelstva obce Janu Kůrovou.
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Zprávu předložila předsedkyně kontrolního výboru p. Hlavínová. Na řádném zasedání ZO dne
26.11.2014 byla schválena usnesení 1-4, 6-13,15-20. Na vědomí byla vzata usnesení 5 a 14.
V ukládající části zápisu byl uložen úkol k usnesení č. 21: ZO ukládá starostovi obce svolat
další řádné zasedání ZO nejpozději do 17.12.2014 – úkol splněn.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne 26.11.2014.
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Schválení rozpočtu na rok 2015
Předsedkyně finančního výboru na listopadovém zasedání předložila návrh rozpočtu na rok
2015, který byl po projednání zveřejněn na úřední desce od 28.11.2014 do 17.12.2014. Do
návrhu byly zapracovány všechny známé požadavky na financování v příštím roce. Ke
schválení byl návrh rozpočtu vypracován v příjmové části na jednotlivé položky a ve výdajové
části na paragrafy. Nikdo z přítomných členů zastupitelstva obce nenavrhl žádné změny nebo
doplnění.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2015.
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Zpráva o výsledku kontroly vyúčtování příspěvků zájmovým organizacím, sdružením a PO MŠ
Pašovice, poskytnutých v roce 2014
Zprávu předložila předsedkyně kontrolního výboru, je přílohou zápisu.
Dne 12.12.2014 proběhla kontrola vyúčtování dotací, poskytnutých na základě smluv
jednotlivým zájmovým organizacím a sdružením na jejich činnost:
Folklorní soubor Holomňa, o.s. (3.000 Kč)
Myslivecká jednota Pašovice-Maršov (8.000 Kč)
SDH Pašovice (20.000 Kč)
TJ SOKOL Prakšice-Pašovice (40.000 Kč)
Spolek rybářů Holomňa Prakšice-Pašovice (6.000 Kč)
Každý ze spolků předložil dle požadavků smlouvy v řádném termínu k vyúčtování kopie
dokladů a předsedkyně kontrolního výboru konstatuje, že poskytnuté finanční prostředky
byly využity v souladu s náplní činnosti jednotlivých spolků. Kontrolou nebyly zjištěny
nedostatky.
Dne 27.11.2014 byla provedena veřejnoprávní kontrola v PO MŠ Pašovice. Kontroly v budově
školy se za kontrolovanou osobu zúčastnila ředitelka MŠ p. Štursová a účetní MŠ p.
Šnajdarová. Kontrolu provedla předsedkyně kontrolního výboru p. Hlavínová a účetní obce
Jana Kůrová. Ke kontrole byla předložena kniha došlých faktur, pokladna, doklady za období
od 1.1.2014 do 31.10.2014. Při kontrole nebylo zjištěno neoprávněné čerpání finančních
prostředků ani nehospodárné výdaje.

-3Návrh usnesení:
ZO schvaluje zprávu o kontrole vyúčtování příspěvků, poskytnutých zájmovým
organizacím, sdružením a PO MŠ Pašovice v roce 2014.
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Změna rozpočtu č. 6/2014
Návrh na změnu rozpočtu č. 6/2014 předložila předsedkyně finančního výboru – je přílohou
zápisu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje změnu rozpočtu č. 6/2014.
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Projednání návrhů na nákup užitkového vozidla pro potřeby obce
Starosta obce předložil členům ZO cenové nabídky na užitkové vozy:
RENAULT KANGOO 339.900
DACIA DOKKER 254.900
CITROEN BERLINGO 312.000
ŠKODA ROOMSTER 253.400
Členové zastupitelstva navrhují zakoupit vozidlo české značky, dalším požadavkem je montáž
tažného zařízení. p. Sukup navrhuje oslovit další prodejce značky ŠKODA v regionu a zjistit
cenové nabídky na vozidlo ŠKODA ROOMSTER.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje nákup užitkového vozidla ŠKODA ROOMSTER v roce 2015
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Projednání návrhu na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě č. 1030021337/001
Firma MOEL s.r.o. Šumice zpracovává pro společnost E.ON Distribuce a.s. projektovou
dokumentaci na akci-stavbu „Pašovice, Knap, kab.NN“. V souvislosti s projektovou přípravou
a plánovanou realizací výše uvedené stavby by mělo v nezbytně nutném rozsahu dojít
i k dotčení pozemků parc.č. 2229, 3143 a 3120 v kat. území Pašovice na Moravě, které jsou
v majetku obce Pašovice, zapsané na LV 10001. Uvedené pozemky mají být využity k uložení
kabelu NN a skříně SS. Umístění zařízení je vyznačeno na situačním plánu, který je přílohou
zápisu. p. Karlík požaduje, aby stavebník uložil kabel v hloubce 1,2 m, uvedl dotčené
pozemky do původního stavu a pod zpevněnou komunikací provedl protlak.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí č. 1030021337/001 s E.ON Distribuce, a.s.,
o zřízení věcného břemene a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
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Na listopadovém zasedání zastupitelstvo rozhodlo, že starosta zjistí možnosti řešení tohoto
problému. Starosta jednal s firmou SVK a.s. UH, která obecní kanalizaci pronajímá a
provozuje a s jejich pracovníky dohodl, že v jarních měsících příštího roku provedou překrytí
nefunkčního sběrače plným poklopem. Členové zastupitelstva navrhli, aby se opravil také
sběrač dešťové vody u rodinného domu č. 244.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí informaci o instalaci pevného poklopu na sběrač dešťové vody
na pozemku p.č. 3120 před novostavbou rodinného domu manželů Sychrových
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Žádost o finanční příspěvek na vybudování společné kanalizační přípojky
Starosta a místostarosta projednali s jedním ze žadatelů – p. Ondrejem Šimuni, Pašovice č.
265, žádost stavebníků – manželů Borovičkových, Šimuni a Haisových o příspěvek na
společnou kanalizační přípojku, která se pro všechny tři domy nachází před stavbou RD č.
265, odkud vede protlakem pod potokem a napojuje se na kanalizační řád A5. Stavebníci byli
před zahájením výstavby seznámeni s tím, že na této straně potoka není vybudována
kanalizační síť. Obec Pašovice jako majitel kanalizační sítě není povinna hradit náklady na
vybudování přípojek.
Návrh usnesení:
ZO zamítá žádost manželů Borovičkových, manželů Haisových a manželů Šimuni
o příspěvek na kanalizační přípojku k jejich rodinným domům
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Diskuse
- p. Sukup sdělil, že u silnice pod RD č. 191 leží poškozený sloup NN, který je v majetku E.ON
a.s. a chce vědět, kdy bude odstraněn. Starosta sdělil, že pracovníci E.ON a.s. budou v této
lokalitě přemisťovat sloup u nově vybudované obslužné komunikace a při této příležitosti
odvezou i tento nefunkční sloup.
- p. Sukup upozornil na to, že před budovou MŠ byl vybudovaný odstavný pruh pro vozidla
rodičů, kteří do MŠ vezou děti, nebo si je odpoledne vyzvedávají, a toto parkoviště využívají
majitelé vozidel z okolí včetně firemních vozů, takže ti, kteří do MŠ jedou, mnohdy nemají
kde své vozidlo odstavit. Starosta sdělil, že problém bude řešit.
- p. Beníček navrhl umístit zrcadlo na protilehlou stranu komunikace, která ústí z části obce
Aleje. Dopravní situace v této lokalitě je pro řidiče značně nepřehledná z důvodu umístění
hospodářských staveb přímo do křižovatky. Starosta projedná možnosti instalace zrcadla na
odboru dopravy Městského úřadu Uherský Brod.
- p. Karlík navrhuje výměnu vývěsek před budovou OÚ a u nákupního střediska. Starosta
zajistí cenové nabídky.
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Návrh usnesení:
ZO ukládá starostovi obce svolat další řádné zasedání zastupitelstva obce nejpozději
do 4. 2. 2015
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Předsedající požádal členku návrhové komise p. Hasíkovou, aby přednesla zprávu návrhové
komise.
Členka návrhové komise p. Hasíková 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 Vlastimil Řezníček v 19.30 hod.
Zápis byl vyhotoven 18. 12. 2014
Zapisovatel: Jana Kůrová

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

Starosta:

………………………….. dne …………………………

