Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 4. 2. 2015
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 18.30 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 27.1.2015 do 4.2.2015,
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
Předsedající nechal hlasovat o přijetí programu jednání: PRO: 9
Usnesení bylo přijato.
Volba ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Radima Karlíka a p. Jiřího Sukupa.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
ZO určuje ověřovatele zápisu p. Radima Karlíka a p. Jiřího Sukupa
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato.
Volba členů návrhové komise
Předsedající navrhl jako členy návrhové komise p. Miluši Knechtlovou a p. Ivanu
Hlavínovou.
Nikdo z přítomných nepředložil jiný návrh.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p.Miluše Knechtlová a p. Ivana Hlavínová
Hlasování: PRO: 9
Návrhová komise byla určena.
Předsedající určil zapisovatelku zasedání zastupitelstva obce Janu Kůrovou.

-2Zpráva o plnění usnesení ze dne 17.12.2014
Zprávu předložila předsedkyně kontrolního výboru p. Hlavínová. Na řádném zasedání ZO dne
17.12.2014 byla schválena usnesení 1-9. Na vědomí bylo vzato usnesení 10. Zamítnuto bylo
usnesení č. 11.
V ukládající části zápisu byl uložen úkol k usnesení č. 12: ZO ukládá starostovi obce svolat
další řádné zasedání ZO nejpozději do 4.2.2014 – úkol splněn.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne 17.12.2014.
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Zpráva o finančním hospodaření obce za rok 2014
Předsedkyně finančního výboru předložila členům ZO v předstihu zprávu o finančním
hospodaření obce za rok 2014.

1 – Daňové příjmy
2 – Nedaňové příjmy
3 – Kapitálové příjmy
4 – Přijaté transfery konsolidované
PŘÍJMY CELKEM
5 – Běžné výdaje konsolidované
6 – Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM
FINANCOVÁNÍ KONSOLIDOVANÉ

Rozpočet
7.012.962,00
653.500,00
0
987.368,00
8.653.830,00
4.994.600,00
938.000,00
5.932.600,00
- 2.721.230,00

Stav ZBÚ - KB k 31.12.2014:
Stav ZBÚ - ČNB k 31.12.2014:
Stav pokladny k 31.12.2014:
Nesplacený úvěr u KB k 31.12.2014:

3.573.099,64
49.057,10
4.345,00
3.137.920,00

Skutečnost
7.006.879,91
645.120,11
0
987.368,00
8.639.368,00
4.669.828,07
1.210.140,88
5.879.968,95
- 2.759.399,07

%
99,91
98,72
0
100,00
99,83
93,49
129,01
99,11
101,40

Podrobnosti k rozpočtovému hospodaření jsou k nahlédnutí ve výkazu FIN 2-12M
v kanceláři OÚ. Členové ZO nevznesli připomínky a dotazy.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zprávu o finančním hospodaření obce v roce 2014.
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Zpráva o provedené inventarizaci majetku obce k 31.12.2014
Zprávu předložila předsedkyně kontrolního výboru. Plán inventur byl zpracován a členové IK
postupovali v souladu s vyhláškou a směrnicí. Termíny prvotních inventur byly dodrženy,
rozdílové inventury nebyly prováděny. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku
a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán
v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků
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fyzické inventuře byl nalezen veškerý majetek. V roce 2014 byl vyřazen majetek v hodnotě
19.140,00 Kč.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zprávu o provedené inventarizaci majetku obce k 31.12.2014.
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Investiční a neinvestiční akce na rok 2015
ZO na předešlém zasedání stanovilo termín pro konání oslavy k 650. výročí od první zmínky
o obci a 20. výročí vysvěcení kaple sv. J. Sarkandera na 25.-27.9.2015.
Druhou neinvestiční akcí je plánovaná oprava komunikace ke hřbitovu včetně chodníku,
vedoucího středem hřbitova a oprava fasády kaple a márnice. Informace a cenové nabídky
starosta zasílá elektronicky všem členům ZO.
Investiční akce budou řešeny v průběhu roku v závislosti na možnostech získání dotací. Jedná
se o vybudování kompostárny, případné jiné z možností k naplnění Nařízení plánu
odpadového hospodářství ČR pro období 2015-224.
Další z možností je rekonstrukce veřejné zeleně, osvětlení a rozhlasu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zprávu o přípravě investičních a neinvestičních akcí na rok 2015.
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Změna rozpočtu č. 1/2015
Starosta obce ve spolupráci s předsedkyní finančního výboru vypracoval návrh na změnu
rozpočtu:
Daň z příjmů PO za obce + 19.000
Opravy hřbitova (oprava chodníku a márnice) + 300.000
Opravy místních komunikací + 300.000
Informační vitríny na náves + 50.000
Vydání knihy o obci + 150.000
Informační tabule k projektu Po hranici 9 katastrů + 28.000
Návrh usnesení:
ZO schvaluje změnu rozpočtu č. 1/2015
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Informace o možnostech čerpání dotací v roce 2015
Starosta sdělil, že obec Pašovice nemá v současné době zpracovaný žádný projekt, který by
splňoval kritéria k podání žádosti o dotace. K předkládaným žádostem o dotace je v naprosté
většině případů třeba doložit vypracované projekty, a ty bohužel v současné době nejsou
k dispozici. Na plánované akce, které chce současné zastupitelstvo realizovat v tomto
volebním období, a ke kterým je nutno vypracovat projekty, již starosta zahájil jednání
s projekčními společnostmi. Bude zapotřebí velké trpělivosti, neboť oproti minulému období
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dotační tituly, vypsané v tomto roce, jsou v naší obci využitelné a zastupitelé musí
systematicky a účelově přemýšlet, na co se v obci zaměří. V první řadě je nutno zpracovat
nový Projekt obnovy venkova. Stávající projekt, kterým se řídila předešlá zastupitelstva, je již
vyčerpán a při podávání žádostí o dotace je třeba tento projekt mít připraven a aktualizován.
Všeobecně jsou možnosti k získání dotací v současné době velmi omezené. Je to dáno
skutečností, že se dosud nepodařilo definitivně nastavit pravidla pro čerpání z fondů EU pro
období 2014-2020. Podle úvah zkušenějších starostů z okolních obcí vypadá situace tak, že
bude reálné čerpání v rámci mikroregionů a sdružení obcí.
Členové ZO nemají k přednesené zprávě připomínky.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí informace o možnostech čerpání dotací v roce 2015
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Zpráva o finančním hospodaření MŠ Pašovice v roce 2014
MŠ Pašovice vznikla jako příspěvková organizace dne 1.1.2003 a tím se stala samostatným
právním subjektem, jejímž zřizovatelem je obec Pašovice. Hospodaření se řídí finančním
plánem a peněžními prostředky získanými vlastní činností.
Zdroje financování:
Zlínský kraj: 985.979 Kč na limit počtu zaměstnanců 2,96.
Obec Pašovice: 260.000 Kč na zajištění provozu.
Přijaté finanční dary: od rodičů (výtěžek z Dětského dne) 12.000 Kč,
od České zbrojovky a.s. 3.000 Kč.
Úroky na ZBÚ: 6,23 Kč
Úplata MŠ: 29.878,00 Kč
Ostatní výnosy: 1.509,00 Kč
Celkové náklady v roce 2014 činily celkem 1.272.979,05 Kč. Jednotlivé náklady v členění
podle nákladových účtů jsou uvedeny ve zprávě.
Hospodaření ve fondech je ve zprávě vyhodnoceno po jednotlivých účtech a je tvořeno
celkovou částkou 120.405,62 Kč.
Celkové výnosy činily 1.277.372,23 Kč.
Celkový hospodářský výsledek k 31.12.2014 činí 4.393,18 Kč. Ředitelka MŠ Pašovice navrhuje
zastupitelstvu obce schválit jeho převod do fondu rezerv.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zprávu o hospodaření MŠ Pašovice za rok 2014 a převod hospodářského
výsledku za rok 2014 do fondu rezerv
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Schválení korekce č. 1 z prosince 2014 upraveného vyúčtování SDI RZM
Starosta seznámil členy zastupitelstva s výsledkem kontroly konečného vyúčtování projektu
„Sportovní a dětská infrastruktura Regionu Za Moravú“ ze strany ROP. Přeplatek obdržela
obec Pašovice prosinci 2014. Členové ZO byli s problematikou již dříve obeznámeni a nemají
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uvedeném projektu 913.899 Kč.
Návrh usnesení:
ZO Pašovice schvaluje o korekci č. 1 z 12/2014 opravené konečné vyúčtování projektu
„Sportovní a dětská infrastruktura Regionu Za Moravú“ a z toho plynoucí konečný finanční
podíl obce Pašovice na jeho realizaci ve výši 913.899 Kč
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Různé
- nákup vozu ŠKODA ROOMSTER – vozidlo dorazilo do prodejny v Olomouci, starosta
plánoval nákup hotově – prodejce požaduje úhradu 80-90 % z celkové ceny a zbytek
financovat přes ŠKOFIN. Nutno dokoupit zimní pneu a tažné zařízení.
- nákup vitrín na náves – budou odstraněny staré vitríny a před budovou OÚ se nainstalují
vitríny s osvětlením.
- v jarních měsících obec na své náklady musí vyřešit odtok dešťové vody nad rodinným
domem č.p. 105 – při stavbě obslužné komunikace s řešením odtoku srážkových vod projekt
nepočítal a PF přenechal vyřešení tohoto problému na obci.
- řešení regulace rychlosti při vjezdu do obce: problém se dosud řeší s Městem Uherský Brod.
Semafory byly zamítnuty, jedná se o instalaci úsekového měření.
- firma LIKA Hrdějovice nabídla výrobu pamětní mince s reliéfním vyobrazením znaku obce a
kaple. ZO zváží možnost výroby matrice.
- kniha o historii obce Pašovice (autor p. Gajdůšek z Prakšic) je ve stadiu dokončení, p.
Gajdůšek ještě pátrá po dobových fotografiích.
- místostarosta navrhuje zvážit možnost informování občanů o aktuálních událostech v obci
prostřednictvím mobilů nebo e-mailových zpráv.
- předsedkyně inventurní komise navrhuje vyřešit současnou zápůjčku kláves do ZŠ
v Prakšicích formou daru.
Starosta obce navrhuje svolat další řádné zasedání zastupitelstva obce na středu 22.4.2015.
Návrh usnesení:
ZO ukládá starostovi obce svolat další řádné zasedání zastupitelstva obce nejpozději
do 22. 4. 2015
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Předsedající požádal členku návrhové komise p. Knechtlovou, aby přednesla zprávu
návrhové komise.
Členka návrhové komise p. Knechtlová 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.
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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 5. 2. 2015
Zapisovatel: Jana Kůrová

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

Starosta:

………………………….. dne …………………………

