Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 25. 2. 2015
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

__________________________________________________________________________________________

Přítomni:

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

Omluveni:

ing. Miluše Knechtlová

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 17.2.2015 do 25.2.2015,
současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva, která je přílohou
zápisu, konstatoval, že je přítomno 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, který je přílohou zápisu
Předsedající nechal hlasovat o přijetí programu jednání: PRO: 8
Usnesení bylo přijato.
Volba ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Marka Beníčka a p. Ludmilu Jurákovou.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
ZO určuje ověřovatele zápisu p. Marka Beníčka a p. Ludmilu Jurákovou
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato.
Volba členů návrhové komise
Předsedající navrhl jako členy návrhové komise p. Janu Valeriánovou a p. Jitku Hasíkovou.
Nikdo z přítomných nepředložil jiný návrh.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Jana Valeriánová a p. Jitka Hasíková
Hlasování: PRO: 8
Návrhová komise byla určena.
Předsedající určil zapisovatelku zasedání zastupitelstva obce Janu Kůrovou.

-2Schválení smlouvy o úvěru - ŠkoFIN
Starosta seznámil přítomné s dalším vývojem situace kolem nákupu užitkového vozidla
ŠKODA ROOMSTER u firmy AUTO Hlaváček a.s., Týnecká 669/5, Olomouc, který je podmíněn
čerpáním úvěru od firmy ŠkoFIN s.r.o., Pekařská 6, Praha 5. Přestože zastupitelstvo obce ve
schváleném rozpočtu na rok 2015 vyčlenilo na nákup vozu částku 290.000 Kč, prodejce
neumožní nákup za hotové. Stejně jako jiní prodejci vozů ŠKODA podmiňuje prodej čerpáním
úvěru u firmy ŠkoFIN nebo formou leasingu. Starosta obce vyjednal čerpání krátkodobého
úvěru ve výši 51.680,99 Kč, který bude splácen po dobu 12 měsíců (4.306,75 Kč měsíčně).
Navíc firma ŠkoFIN k úvěru poskytne také pojištění (povinné ručení, havarijní pojištění a
pojištění skla) v částce 1.077,00 Kč měsíčně. Zbytek hodnoty vozu – částku 206.722,00 Kč –
uhradí obec z vlastních zdrojů.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje smlouvu o úvěru č. 899043 od firmy ŠkoFIN s.r.o., Pekařská 6, Praha 5 na
částku 51.680,99 Kč, určenou na financování nákupu vozidla ŠKODA ROOMSTER a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy.
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Projekt „Revitalizace zeleně na břehu potoku v centru obce Pašovice“ a „Oprava místní
komunikace ke hřbitovu“
V rámci možnosti získání dotací ze Zlínského kraje a Ministerstva pro místní rozvoj připravil
starosta projekt, zaměřený na revitalizaci břehu potoka a rekonstrukci přístupové
komunikace ke hřbitovu. K žádostem o dotace je třeba mít projekty již připravené. Přesto
starosta navrhuje, aby byly tyto akce realizovány i v případě, že obci nebudou dotace
schváleny.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje doplnění programu obnovy venkova, schváleného dne 21.10.1999, o akci
„Revitalizace zeleně na břehu potoka v centru obce Pašovice“ a „Oprava místní
komunikace ke hřbitovu“.
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Změna rozpočtu č. 2/2015
Starosta obce ve spolupráci s předsedkyní finančního výboru vypracoval návrh na změnu
rozpočtu:
Přijetí krátkodobého úvěru na nákup vozu ŠKODA
52.000
Splátka úvěru v roce 2015 44.000
Pojištění vozidla
11.000
Návrh usnesení:
ZO schvaluje změnu rozpočtu č. 2/2015
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato

-3Předsedající 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 18.40 hod.
Zápis byl vyhotoven 26. 2. 2015
Zapisovatel: Jana Kůrová

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

Starosta:

………………………….. dne …………………………

