Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 17. 6. 2015
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

__________________________________________________________________________________________

Přítomni:

Vlastimil Řezníček, Ludmila Juráková, Ivana Hlavínová, Radim Karlík,
Bc. Jana Valeriánová, Marek Beníček, ing. Miluše Knechtlová

Omluveni:

Bc. Jitka Hasíková, 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 9.6.2015 do 17.6.2015,
současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva, která je přílohou
zápisu, konstatoval, že je přítomno 7 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:
- změna rozpočtu č. 4/2015
Předsedající nechal hlasovat o přijetí doplněného programu: PRO: 7
Usnesení bylo přijato.
Volba ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Ivanu Hlavínovou a p. Janu Valeriánovou.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
ZO určuje ověřovatele zápisu p. Ivanu Hlavínovou a p. Janu Valeriánovou
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato.
Volba členů návrhové komise
Předsedající navrhl jako členy návrhové komise p. Miluši Knechtlovou a p. Marka Beníčka.
Nikdo z přítomných nepředložil jiný návrh.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Miluše Knechtlová a p. Marek Beníček
Hlasování: PRO: 7
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 22.4.2015 a z mimořádného zasedání
ZO dne 28.5.2015 předložila předsedkyně kontrolního výboru p. Hlavínová.
Na řádném zasedání ZO dne 22.4.2015 byla schválena usnesení č. 19-22, 24-27, 29 a 31.
Na vědomí byla vzata usnesení č. 23, 28, 30. V ukládající části zápisu byl uložen úkol
k usnesení č. 32 – ZO ukládá starostovi svolat další řádné zasedání zastupitelstva do
17.6.2015 – úkol byl splněn.
Na mimořádném zasedání ZO dne 28.5.2015 byla z celkového počtu 7 usnesení schválena
usnesení č. 33-39.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne 22.4.2015 a 28.5.2015.
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Závěrečný účet obce Pašovice za rok 2014
Závěrečný účet zpracovaly členky finančního výboru, předkládá předsedkyně FV Ludmila
Juráková. Závěrečný účet je přílohou zápisu. Obsahuje údaje o plnění příjmů a výdajů za rok
2014, informaci o stavu sociálního fondu, o hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí
(PO MŠ Pašovice). Dále poskytuje informace o vyúčtování finančních vztahů ke státnímu
rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně i vyúčtování finančních vztahů k příjemcům
podpory z rozpočtu obce. Obec Pašovice neprovozuje hospodářskou činnost. Posledním
bodem závěrečného účtu je citace závěru zprávy č. 67/2015/IAK o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Pašovice za rok 2014, která je navíc nedílnou součástí závěrečného účtu.
Vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014: ZO schvaluje vypořádání hospodářského
výsledku z hlavní činnosti za rok 2014 ve výši 2.863.931,91 Kč (stav účtu 431 0314) a jeho
převedení na účet 432 0314 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.
Závěrečný účet také obsahoval přílohu účetní závěrky dle zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví.
Členové zastupitelstva obdrželi návrh závěrečného účtu včetně přílohy v elektronické
podobě dne 13.5.2015, s jeho obsahem jsou seznámeni a nemají připomínky.
Závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce a na elektronické úřední desce od 13.5.2015
do 1.6.2015.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje závěrečný účet obce Pašovice za rok 2014 a jeho přílohu – Zprávu
č. 67/2015/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pašovice za rok 2014 – bez
výhrad.
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Zpráva o stavu sportovního areálu včetně koupaliště a dětských hřišť
Zprávu předkládá místostarosta obce.
Dětská hřiště a sportoviště: dne 2.6.2015 proběhla odborná technická kontrola dětských
hřišť a sportovišť v obci. Zjištěné závady sice nebrání užívání, ale je nutné je odstranit
a uzpůsobit tak stav popsaných objektů normám ČSN EN. Tyto závady jsou podrobně
popsány v protokolu o technické kontrole těchto zařízení.
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kmenů. Kolem areálu je nutné opravit plot, který je zčásti zcela zničen. Bazén byl natřen,
předpokládaný termín otevření koupaliště pro veřejnost byl stanoven na 27.6.2015. Práci
plavčíka bude zajišťovat Kateřina Kadlčková a Lukáš Kadlček. Letní bufet zajistí p. Radim
Mahdal.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí zprávu o stavu sportovního areálu včetně koupaliště a dětských hřišť
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Zpráva o průběhu investičních a neinvestičních akcí
Zprávu přednesl starosta obce.
- revitalizace zeleně v areálu hřbitova – akce probíhá. Chodník je dokončen, v následujících
dnech budou probíhat terénní úpravy od chodníku k první řadě hrobů. Byly odstraněny
přerostlé dřeviny. Probíhají pravidelné kontroly postupu prací.
- oprava přístupové komunikace ke hřbitovu – byla provedena dne 15.6. firmou SWIETELSKY
s.r.o.
- příprava knihy o historii obce Pašovice – ve čtvrtek 18.6. bude předán zpracovaný rukopis
do tiskárny.
- oslava výročí obce a vysvěcení kaple v září 2015 – přípravy probíhají, je zajišťován program.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí zprávu o průběhu investičních a neinvestičních akcí
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Účetní závěrka Obce Pašovice za rok 2014
Účetní výkazy – Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha za období 12/2014 byly dne
13.5.2015 elektronicky předány členům ZO. Členové ZO jsou s jejich obsahem seznámeni
a nemají připomínek. O schvalování účetní závěrky za rok 2014 byl vyhotoven protokol, který
je přílohou zápisu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje účetní závěrku obce Pašovice za rok 2014 – bez výhrad
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Účetní závěrka PO MŠ Pašovice za rok 2014
Účetní výkazy – Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha za období 12/2014 byly dne
13.5.2015 předány elektronicky členům ZO. Členové ZO jsou s jejich obsahem seznámeni,
nemají připomínky. O schvalování účetní závěrky za rok 2014 byl vyhotoven protokol, který
je součástí zápisu.
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ZO schvaluje účetní závěrku PO MŠ Pašovice za rok 2014 – bez výhrad
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Smlouva o zřízení služebnosti mezi obcí Pašovice a Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,
Veveří, 602 00 Brno
Povodí Moravy hospodaří s pozemkem p.č. 2242 (LV č. 691 pro k.ú. Pašovice), přes který je
veden most přes vodní tok Holomňa, včetně opevnění koryta toku pod mostem a v okolí
mostu, který byl realizován v rámci stavby „Hlavní polní cesty P1 a P2 a Přemostění toku –
napojení hlavní polní cesty P1 a P2, k.ú. Pašovice na Moravě“. Most i polní cesty P1 a P2 jsou
v majetku obce Pašovice. Smlouvou se obci Pašovice zřizuje služebnost za úplatu, která
spočívá v možnosti umístění a provozování stavby dle odsouhlasené PD, přístup na pozemek
za účelem provozování a provádění údržby, opravy, kontroly a demontáže stavby. Právo
služebnosti se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 10.800 Kč.
Členové ZO byli s obsahem smlouvy seznámeni a nemají připomínky.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti mezi obcí Pašovice a Povodím Moravy, s.p.,
Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno (přemostění toku – napojení hlavní polní cesty P1
a P2, k.ú. Pašovice na Moravě) a pověřuje starostu podpisem smlouvy
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Žádost o prodej pozemku p.č. 2330 (7.474 m2) v k.ú. Pašovice
Lesy České republiky, s.p. LS Luhačovice v rámci připravovaného investičního záměru
výstavby lesní cesty Vrchová žádají obec Pašovice o odkup pozemku p.č. 2330 o výměře
7.474m2 (druh pozemku: ostatní plocha). Tento pozemek se nachází na navrhované trase
komunikace, která by zpřístupnila komplex lesních porostů mezi obcemi Pašovice – Prakšice
– Hradčovice – Nedachlebice – Částkov. Myšlenka na zpevnění úvozové cesty by ji povýšila
na parametry odvozné cesty.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje záměr prodej pozemku parc.č. 2330 (7.474 m2), zapsaného na LV 10001 pro
kat. území Pašovice na Moravě
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Schválení převzetí stavby „Hlavní polní cesty P1 a P2, k.ú. Pašovicena Moravě, přemostění
toku – napojení hlavní polní cesty P1 a P2, k.ú. Pašovice na Moravě
Předávajícím je Česká republika – Státní pozemkový úřad, přejímajícím je Obec Pašovice.
Předmětem předání a převzetí je stavba hlavní polní cesty P1 a P2 v k.ú. Pašovice včetně
přemostění toku – napojení hlavní polní cesty P1 a P2. Stavbu realizoval SPÚ na pozemcích
p.č. 2242, 2238, 2236, 2245, 2258, 2243, 2272, 2288 a 2244 jako společné zařízení na základě
schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav. Pro stavby bylo vydáno stavební
povolení a kolaudační souhlas speciálním stavebním úřadem – odborem dopravy Městského
úřadu Uherský Brod. Celková účetní hodnota pořízení stavby ke dni předání činí

-54.355.158,00 Kč a je tvořena hodnotou projektové dokumentace (205.200,00 Kč), realizace
stavby (4.105.164,00 Kč), autorským dozorem projektanta (8.470,00 Kč), technickým
dozorem stavebníka (36.000,00 Kč) a hodnotou nájemného pozemku Povodí Moravy s.p.
(324,00 Kč). Stavba bude převzata v této hodnotě do účetní a majetkové evidence obce.
Předávající prohlašuje, že na stavbě neváznou dluhy, věcná břemena ani jiné závazky.
Přejímající strana byla seznámena se stavem předávané stavby a přejímá ji bez výhrad. Na
přejímajícího přechází povinnost zajistit správu, údržbu a provozuschopnost stavby ve smyslu
§ 154 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Přejímající je povinen dodržet lhůtu vázanosti na
účel, tzn. neměnný účel používání objektů pořízených v rámci Programu rozvoje venkova na
období 2007-2013, která činí 5 let od data podpisu dohody o poskytnutí dotace, tj. od
22.1.2015.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje převzetí stavby „Hlavní polní cesty P1 a P2, k.ú. Pašovice na Moravě,
přemostění toku – napojení hlavní polní cesty P1 a P2, k.ú. Pašovice na Moravě“ do
majetku obce
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Změna rozpočtu č. 4/2015
Předsedkyně finančního výboru předložila návrh na změnu rozpočtu (je přílohou zápisu).
Návrh obdrželi členové ZO elektronicky, k návrhu nemají připomínky a výhrady.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje změnu rozpočtu č. 4/2015
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Žádosti občanů
p. Jiří Knap, Pašovice 146, žádá obec o možnost provést na vlastní náklady stavbu –
prodloužení vodovodního řadu na pozemku p.č. 3120 (ostatní plocha), zapsaném na LV č.
10001 pro k.ú. Pašovice na Moravě. Stavebník bude realizovat prodloužení vodovodního
řadu v délce 53,5 m napojením na stávající vodovodní řad, který je ukončen na hranici
pozemku p.č. 1941/2 a 3140.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje smlouvu o právu provést stavbu – prodloužení vodovodního řadu na
pozemku p.č. 3120, zapsaném na LV č. 10001 pro k.ú. Pašovice na Moravě, stavebníkovi
p. Jiřímu Knapovi, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
p. Jiří Knap, Pašovice č. 146, žádá o udělení souhlasu s umístěním, realizací a užíváním
vodovodního řadu a vodovodní přípojky na pozemku p.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 v k.ú. Pašovice.
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ZO uděluje souhlas s umístěním, realizací a užíváním vodovodního řadu a vodovodní
přípojky na pozemku p.č. 3120 v k.ú. Pašovice
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Manželé Miroslava a Vladimír Jurákovi, Pašovice č. 172, požádali o vybudování vyššího plotu
mezi jejich zahradou a sportovním areálem tak, aby jim na pozemek nepadaly tenisové
míčky. Místostarosta konstatuje, že pozemek pod sportovním areálem byl předán do
výpůjčky Regionu za Moravů, který na něm vybudoval nový tenisový kurt a malé hřiště. Tato
stavba byla v loňském roce zkolaudována a po dobu udržitelnosti projektu nebude měněna,
protože v současné době jej obec Pašovice nemá ve svém majetku.
p. Jana Stavělová, Pašovice č. 71, požádala o projednání možnosti poskytnutí obecního
pozemku pro potřeby nově zřizované „lesní školky“. P. Valeriánová poznamenala, že
k provozu lesní školky bude jistě třeba zajistit především dodržování hygienických norem
a dalších požadavků povolujících orgánů. Místostarosta se domnívá, že se o této věci bude
jednat s kompetentní osobou, která podá podrobné informace o požadavcích na
provozování lesní školky.
MOEL s.r.o., Šumice č. 511 podala žádost o vyjádření pro společnost E.ON Distribuce a.s.,
která připravuje rekonstrukci nadzemního venkovního vedení VN mezi Pašovicemi
a Prakšicemi. Bude provedena výměna betonových sloupů a vedení ve stávající trase.
Zhotovitelská společnost je povinna uvést všechny pozemky dotčené stavbou do původního
stavu na náklady investora. Plánovaný termín zahájení je 1.6.2015, dokončení 1.6.2017.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí informaci o plánované opravě vedení VN mezi Pašovicemi a Prakšicemi,
realizovanou výhledově v období od 1.6.2015 do 1.6.2017.
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Stanovení termínu pro další řádné zasedání zastupitelstva obce
Starosta obce navrhuje svolat další řádné zasedání ZO nejpozději do 26.8.2015.
Členové ZO nemají připomínky.
Návrh usnesení:
ZO pověřuje starostu obce svolat další řádné zasedání ZO nejpozději do 26.8.2015
Hlasování: PRO: 7
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:
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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 20.30 hod.
Zápis byl vyhotoven 18. 6. 2015
Zapisovatel: Jana Kůrová

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

Starosta:

………………………….. dne …………………………

