Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 28.5.2015 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 21.5.2015 do 28.5.2015,
současně byla zveřejněna na elektronické 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.
Projednání a výběr dodavatele projektu „Revitalizace zeleně na hřbitově v Pašovicích“
V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
provedla komise ve složení Vlastimil Řezníček, Radim Karlík, Marek Beníček, Miluše

Knechtlová a Ivana Hlavínová dne 11.2.2015 výběrové řízení na zhotovitele projektu
„Revitalizace zeleně na hřbitově v Pašovicích“, do kterého se přihlásily dle předložených
nabídek firmy: SILAMO s.r.o., U porážky 2337, 688 01 Uh.Brod, Pavel Štěpančík, EKOTIP,
Částkov 111, 687 12 Bílovice, a GARDEN, Hradišťská 250, 686 03 Staré Město. Po
přezkoumání předložených nabídek výše uvedených účastníků komise rozhodla vybrat
k realizaci zakázky firmu Pavel Štěpančík, EKOTIP, Částkov 111, 687 12 Bílovice, a to
z důvodu nejnižší nabídky celkové ceny dodaného díla.
Členové výběrové komise předložili návrh k projednání členům zastupitelstva obce.
Místostarosta obce požaduje, aby dodavatel na uvedenou stavbu garantoval záruku 3 roky
a v případě nedodržení termínu dokončení zakázky ze strany dodavatele (do 31.8.2015)
stanovit sankci 0,02 % za každý den prodlení.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem
projektu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje na základě výběrového řízení dodavatele projektu „Revitalizace zeleně na
hřbitově v Pašovicích“ – firmu Pavel Štěpančík, EKOTIP, Částkov 111, 687 12 Bílovice
a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Projednání a výběr dodavatele na opravu místní komunikace ke hřbitovu
V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
provedla komise ve složení Vlastimil Řezníček, Radim Karlík, Jana Valeriánová, Miluše
Knechtlová a Ivana Hlavínová dne 11.5.2015 výběrové řízení na zhotovitele projektu
„Rekonstrukce příjezdové komunikace ke hřbitovu v Pašovicích“, do kterého se přihlásily
dle předložených nabídek firmy: SWIETELSKY stavební s.r.o. oblast Zlín, Husova 1514,
757 01 Valašské Meziřící, SVS-CORRECT spol. s r.o. Bílovice 513, 687 12 Bílovice,
a SÚS Slovácka s.r.o. Uherské Hradiště, Jarošov 514, 686 11 Uherské Hradiště.
Po přezkoumání předložených nabídek výše uvedených účastníků komise rozhodla vybrat
k realizaci zakázky firmu SWIETELSKY stavební s.r.o., Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01
Valašské Meziříčí, a to z důvodu nejnižší nabídky celkové ceny dodaného díla.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem
stavby.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje na základě výběrového řízení dodavatele stavby „Rekonstrukce místní
komunikace ke hřbitovu“ – firmu SWIETELSKY stavební s.r.o., oblast Zlín, Husova 1514,
757 01 Valašské Meziříčí a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Projednání a schválení smlouvy o poskytnutí podpory č. D/0805/2015/STR od Zlínského kraje
na financování projektu „Revitalizace zeleně na hřbitově v Pašovicích“
Dne 30.4.2015 starosta obdržel oznámení o udělení podpory v rámci PF02-15DT1
Podprogram na podporu obnovy venkova od Zlínského kraje. Jedná se o částku 298.000 Kč,
která bude použita na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Revitalizace

zeleně na hřbitově v Pašovicích“. Dle podmínek smlouvy musí být realizace projektu
ukončena nejpozději do 31.11.2015. Finanční podíl obce na projektu je 300.167,85 Kč.
ZO nemá k podmínkám smlouvy připomínek a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí podpory z rozpočtu Zlínského kraje č.
D/0805/2015/STR na realizaci projektu „Revitalizace zeleně na hřbitově v Pašovicích“ ,
evidovaného pod registračním číslem PF02-15DT1/159 (částka 298.000 Kč) a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy.
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Projednání a schválení vzorové smlouvy o nájmu hrobového místa
Starosta předložil k posouzení návrh vzorové smlouvy na nájem hrobového místa
na veřejném pohřebišti v obci Pašovice. Nebyly vzneseny připomínky.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje vzorovou smlouvu o nájmu hrobového místa na veřejném pohřebišti v obci
Pašovice.
Hlasování: PRO: 8
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 18.40 hod.
Zápis byl vyhotoven 29.5.2015
Zapisovatel: Jana Kůrová
Ověřovatele:

Starosta:

…………………………………………. dne ……………………………………..
…………………………………………

dne ……………………………………..

…………………………………………

dne ……………………………………..

