Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 22. 4. 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,
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 14.4.2015 do 22.4.2015,
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, a navrhl jeho doplnění
o bod: Různé
Předsedající nechal hlasovat o přijetí doplněného programu: PRO: 8, NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato.
Volba ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Radima Kralíka 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: 8, NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato.
Volba členů návrhové komise
Předsedající navrhl jako členy návrhové komise p. Miluši Knechtlovou a p. Ludmilu
Jurákovou.
Nikdo z přítomných nepředložil jiný návrh.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Miluše Knechtlová a p. Ludmila Juráková
Hlasování: PRO: 8, NEHLASOVAL: 1
Návrhová komise byla určena.
Předsedající určil zapisovatelku zasedání zastupitelstva obce Janu Kůrovou.
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Zprávu o kontrole plnění usnesení ze zasedání ZO dne 4.2.2015 a z mimořádného zasedání
ZO dne 25.2.2015 předložila předsedkyně kontrolního výboru p. Hlavínová.
Na zasedání ZO dne 4.2.2015 byla schválena usnesení č. 1-8, 10 a 11. Na vědomí bylo vzato
usnesení č. 9. V ukládající části zápisu byl uložen úkol k usnesení č. 12 – ZO ukládá starostovi
svolat další řádné zasedání zastupitelstva do 22.4.2015 – úkol byl splněn.
Na mimořádném zasedání ZO dne 25.2.2015 byla schválena usnesení č. 13-18.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne 4.2.2015 a 25.2.2015.
Hlasování: PRO: 8, NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato
Zpráva o přípravě oslavy 650. výročí od první písemné zmínky o obci a 20. výročí vysvěcení
kaple a s tím spojené neinvestiční akce
Starosta seznámil přítomné s připravovaným programem oslav:
Pátek 25.9. – hudební posezení „unplugged“ pro všechny věkové kategorie.
Sobota 26.9. – otevření výstavy (13.00-19.00), odpoledne pro děti – vláček, skákací hrady,
vystoupení kouzelníka, beseda s autorem knihy o obci p. Gajdůškem, večer cimbál Pajtáš a FS
Holomňa
Neděle 27.9. – slavnostní mše svatá v kapli, oběd pro kněze, pozvané hosty z okolních obcí
a úřadů, odpoledne DH Hradčovjanka a vystoupení dětí z MŠ a ZŠ.
Starosta informoval členy ZO o možnostech získání dotace až 50 % z fondu kultury ZK na
zajištění této akce.
Neinvestiční akce spojené s oslavou – rada ZK schválila dotaci na revitalizaci hřbitova
(298.000), oprava přístupové komunikace z návsi k dolní hřbitovní bráně bude plně hrazena
z rozpočtu obce – členové ZO se sejdou k výběrovému řízení na dodavatele opravy.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí zprávu o přípravě oslavy výročí obce v září 2015 a o neinvestičních
akcích spojených s touto akcí.
Hlasování: PRO: 8, NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato
Zprávy o činnosti výborů a komisí v 1.čtvrtletí 2015
Finanční výbor – Juráková: členové FV byli po zahájení volebního období seznámeni se
způsobem práce s rozpočtem, společně vypracovali návrh na změnu rozpočtu č. 5/2014
a návrh rozpočtu na rok 2015. Na druhé pracovní schůzce v prosinci 2015 zpracován návrh
změny rozpočtu č. 6/2014. Na jednání výboru dne 2.2.2015 členové zpracovali zprávu
o finančním hospodaření obce za r. 2014 a návrh změny rozpočtu č. 1/2015. Dne 23.2.2015
byl zpracován návrh na změnu rozpočtu č. 2/2015 a dne 20.4.2015 zpráva o plnění rozpočtu
za 1.Q/2015, návrh na úpravu odměn členů ZO a návrh na změnu rozpočtu č. 3/2015.
Kontrolní výbor – Hlavínová: členové prováděli kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZO,
kontrolu podpisových záznamů ověřovatelů zápisů z jednotlivých zasedání a kontrolu
docházky členů na zasedání ZO včetně kontroly doložení písemných omluvenek. Zpracovány

-3výsledky inventarizace majetku k 31.12.2014 a závěrečná zpráva. Kontrola přijatých
a vydaných faktur a kontrola výše stanovených odměn členů ZO.
Komise životního prostředí – Sukup: jednání s PÚ ve věci pozemkových úprav v k.ú. UB
v souvislosti s napojením nové komunikace ve směru na Maršov. Sledován postup při kácení
obecního lesa v Březí a následné postupy – bez závad. Komise navrhuje úpravu poškozených
lesních cest. Komise sledovala postup kácení dřevin na návsi u autobusové zastávky
a upozorňuje na havarijní stav opěrné zídky, která lemuje potok. Komise upozorňuje na
zanedbaný stav potoka (především v části Podbůdí) – věc se řeší. Komise upozorňuje na
nepořádek u kontejnerů na plasty a navrhuje projednat situaci a přijmout nápravná opatření.
Členové komise zkontrolovali výsadbu stromů u polních cest ve směru na Maršov – zjištěno
rozsáhlé poškození stromků i dřevěných podpěr. Komise navrhuje v rámci programu
uvedené realizace zajistit náhradu poškozených stromů a oplocení.
Kulturní komise – Knechtlová: členové komise připravili lednový obecní ples, proběhly
návštěvy jubilantů. V přípravě je tradiční slet čarodějnic, naplánovaný na 30.4. Ve spolupráci
s členy ZO probíhá příprava zářijové oslavy jubilea obce a vysvěcení kaple. Předsedkyně
komise zajišťuje zájezd do Slováckého divadla.
Sociální komise – Hasíková: v lednu členky roznesly poslední dárkové balíčky seniorům,
neustále probíhá asistence občanům při vyřizování příspěvků na péči včetně odborné
poradenské činnosti. V březnu byl vyřízen sociální pohřeb jednoho občana.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zprávy výborů a komisí o činnosti v 1.čtvrtletí 2015
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Změna rozpočtu č. 3/2015
Návrh na změnu rozpočtu č. 3/2015 předložila předsedkyně finančního výboru. Jedná se
o navýšení příjmové i výdajové části o finanční prostředky od ÚP UH na platy 3 pracovnic na
VPP, přijaté na období od 1.4. do 31.10.2015 (275.625), úhrada sociálního pohřbu (12.000),
prodej pozemků p.č. 193/2 a 3187 (4.000) a navýšení výdajů spojených se zalesněním po
těžbě v Březí o částku (81.000).
Členové ZO obdrželi návrh na změnu rozpočtu v dostatečném předstihu, nikdo nevznesl
připomínky nebo žádosti o doplnění změny.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje změnu rozpočtu č. 3/2015
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
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Zprávu předložila předsedkyně finančního výboru:
Rozpočet
6.140.600,00
418.000,00
0
128.400,00
6.687.000,00
6.507.000,00
690.000,00
7.197.000,00

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
PŘÍJMY CELKEM
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM
BÚ – KB k 31.3.2015:
BÚ – ČNB:

Skutečnost
1.750.349,59
269.150,49
0
32.100,00
2.051.600,08
1.019.692,98
258.402,99
1.278.095,97

%
28,50
64,39
0
25,00
30,68
15.67
37,45
17,76

4.144.507,54
81.122,30

Nesplacené úvěry – KB 3.017.230,00
ŠkoFIN
51.680,99
Členové ZO obdrželi zprávu v předstihu, nemají připomínky ani dotazy.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zprávu o plnění rozpočtu obce za 1.čtvrtletí 2015
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Žádosti občanů
Manželé Marie a Bohuslav Suchých, Pašovice č. 144, požádali opakovaně o odkoupení části
pozemku p.č. 3/2 (pozemek šířky 2 m, cca 60 m2). V roce 2011 byla žádost zamítnuta
z důvodu plánované výstavby parkoviště u MŠ. Vzhledem k tomu, že parkoviště bylo
umístěno jinam, podali žádost znovu. Starosta sdělil, že tento pozemek je určený pro využití
mateřskou školou.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 3/2 v k.ú. Pašovice na Moravě
Hlasování: PRO: 0, PROTI: 9
Usnesení nebylo přijato
Žádost ředitelky MŠ Pašovice o vyřešení neúnosné dopravní situace u hlavní silnice
Dne 9.4.2015 podala ředitelka MŠ Pašovice opětovnou žádost o snížení rychlosti
projíždějících vozidel při vjezdu do obce a před budovou MŠ. Situace s neukázněnými řidiči je
stále horší a ředitelka, zodpovědná za bezpečnost dětí, umístěných v MŠ, žádá o zjednání
nápravy. Starosta sdělil, že umístění zamýšleného semaforu nepřipadá v úvahu, protože tyto
ochranné bezpečnostní prvky se již nemohou používat. Možnost umístění radaru s úsekovým
měřením zamítlo Město Uherský Brod. Poslední možností je umístění světelného označení
„POZOR DĚTI“ s uvedením rychlosti projíždějícího vozidla a nástřik bezpečnostního
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Zastupitelstvo obce pověřuje starostu jednáním s Policií ČR a Zlínským krajem.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje nákup světelného označení a bezpečnostního protismykového nátěru TYGER
GRIP
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Žádost o úpravu terénu
Pan Stanislav Vlk, Pašovice 233, při ústním jednání s panem starostou sdělil, že v části obce
nad Záhumním byla při výstavbě sportovního areálu uložena skrývka. P. Vlk, který má poblíž
svůj pozemek, žádá zastupitelstvo obce, aby zjednalo nápravu. Starosta sdělil, že při stavbě
průlehu, která začne na jaře, bude lokalita upravena (případně se najme firma, která
rozhrnutí skrývky provede).
Žádost o udělení souhlasu s umístěním, realizací a užíváním vodovodního řadu a vodovodní
přípojky
Manželé Jiří a Lenka Knapovi, Pašovice č. 146, podali písemnou žádost o udělení souhlasu
s umístěním, realizací a užíváním vodovodního řadu a vodovodní přípojky na pozemku
parc.č. 3120 v k.ú. Pašovice na Moravě, který je ve vlastnictví obce Pašovice. Na vodovodní
řad bude napojen navrhovaný rodinný dům na pozemku p.č. 3141/2.
Zastupitelstvo obce se bude žádostí zabývat.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí žádost o udělení souhlasu s umístěním, realizací a užíváním
vodovodního řadu a vodovodní přípojky na pozemku p.č. 3120 v k.ú. Pašovice a pověřuje
starostu shromážděním podkladů pro vydání souhlasu.
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Projednání změny měsíční odměny poskytované neuvolněným členům ZO
Členové finančního výboru zpracovali dle nařízení vlády č. 52 ze dne 16.3.2015, kterým se
mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., návrh na zvýšení měsíčních odměn neuvolněných členů
ZO. Tabulku s vypočtenými maximálními možnými odměnami obdrželi členové zastupitelstva
v předstihu. Neuvolněný místostarosta sdělil, že vzhledem ke svému pracovnímu vytížení
nebude moci vykonávat údržbové práce v obci a proto se vzdává příplatku podle počtu
obyvatel (10.800 Kč). Další členové ZO se nevyjádřili.
Starosta navrhuje, aby upravené odměny byly vypláceny od 1.5.2015. členové ZO nemají
připomínky.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje měsíční odměny neuvolněným členům ZO s platností od 1.5.2015
Neuvolněný místostarosta 7.772 Kč
Předseda komise a člen výboru 1.977 Kč
Předseda komise nebo výboru 1.387 Kč
Člen komise nebo výboru 1.066 Kč
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Hlasování: PRO: 8, NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato
RŮZNÉ
Pracovníci Pozemkového fondu ČR oznámili starostovi, že hlavní polní cesta P1 a P2 v k.ú.
Pašovice a přemostění toku – napojení hlavní polní cesty P1 a P2, bude obci předáno do
užívání po provedení přeložky sloupu VN na pozemku p.č. 2272, která se bude realizovat dne
5.5.2015.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí informaci o termínu předání stavby hlavní polní cesta P1 a P2 a
přemostění toku
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
V ulici ke sportovnímu areálu je poškozen sloup VO – oprava byla zadána firmě SOFI Energic.
Starosta zadal zpracování projektu na osvětlení nové ulice na konci obce – bude dořešeno až
po předání stavby polních cest a přemostění toku do užívání obci.
Místostarosta přednesl zprávu o přípravě koupaliště na letní sezónu – plavčík zajištěn,
v následujících týdnech nátěr bazénu a čištění areálu. Plánuje otevření koupaliště v polovině
června. Do příštího roku bude nutno zjistit možnosti opravy těla bazénu (fóliování) – cenové
nabídky.
Řešení kanalizace v ulici na Záhumní nad č.p. 241 a 244
Manželé Petr a Lenka Lukašíkovi jako majitelé kanalizační přípojky k RD č. 241 a 244 nabídli
odkoupení této stavby provozovateli - SVK a.s. UH – firma může odkoupit pouze vodovodní
řad. Z tohoto důvodu je nutné přípojku rekolaudovat a digitálně zaměřit. Nový územní plán
řeší v této části obce výstavbu rodinných domů, z tohoto důvodu je zastupitelstvo obce
ochotno uhradit náklady na digitální zaměření a rekolaudaci stavby kanalizační přípojky
manželů Lukašíkových (která splňuje požadavky vodovodního řadu) v délce cca 44 m.
Náklady s tím spojené jsou předběžně vyčísleny na 15.000 Kč.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje úhradu nákladů na rekolaudaci kanalizační přípojky k RD č. 241 a 244 v obci
Pašovice a na digitální zaměření této stavby
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Stanovení termínu pro další řádné zasedání zastupitelstva obce
Starosta obce navrhuje svolat další řádné zasedání ZO nejpozději do 17.6.2015.
Členové ZO nemají připomínky.
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ZO pověřuje starostu obce svolat další řádné zasedání ZO nejpozději do 17.6.2015
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Předsedající požádal členku návrhové komise p. Jurákovou, aby přednesla zprávu návrhové
komise.
Členka návrhové komise p. Juráková 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 20.20 hod.
Zápis byl vyhotoven 23. 4. 2015
Zapisovatel: Jana Kůrová

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

Starosta:

………………………….. dne …………………………

