Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 19. 8. 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,
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 10.8.2015 do 19.8.2015,
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. Nikdo z přítomných nenavrhl
jeho doplnění.
Předsedající nechal hlasovat o přijetí programu : PRO: 9
Usnesení bylo přijato.
Volba ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Jiřího Sukupa a p. Radima Karlíka.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
ZO určuje ověřovatele zápisu p. Jiřího Sukupa a p. Radima Karlíka
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato.
Volba členů návrhové komise
Předsedající navrhl jako členy návrhové komise p. Jitku Hasíkovou a p. Janu Valeriánovou.
Nikdo z přítomných nepředložil jiný návrh.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Jitka Hasíková a p. Jana Valeriánová
Hlasování: PRO: 9
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 17.6.2015 předložila předsedkyně
kontrolního výboru p. Hlavínová.
Na řádném zasedání ZO dne 17.6.2015 byla schválena usnesení č. 40-44, 47-54. Na vědomí
byla vzata usnesení č. 45, 46 a 55. V ukládající části zápisu byl uložen úkol k usnesení
č. 56 – ZO ukládá starostovi svolat další řádné zasedání zastupitelstva nejpozději do
26.8.2015 – úkol byl splněn.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne 17.6.2015.
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Zpráva o plnění rozpočtu za 1.pololetí 2015
Zprávu předložila předsedkyně finančního výboru p. Juráková.

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

Rozpočet
6.141.600,00
539.000,00
4.000,00
482.775,00
7.167.375,00
7.001.375,00
690.000,00
7.691.375,00

Skutečnost
3.389.268,55
364.116,99
0
156.075,00
3.909.460,54
3.500.255,72
258.402,99
2.758.658,71

%
55,19
67,55
0
32,33
54,55
35,71
37,45
35,87

Finanční prostředky k 30.6.2015:
BÚ – KB
4.356.129,81
BÚ – ČNB
113.187,50
Pokladna
21.461,00
Nesplacené úvěry k 30.6.2015:
KB (rekonstrukce KD) 2.896.540,00
ŠkoFIN (nákup vozu)
38.760,74
Členové zastupitelstva obdrželi zprávu v předstihu, při jednání nevznesli dotazy nebo
připomínky.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zprávu o plnění rozpočtu za 1.pololetí 2015
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Zpráva o plnění úkolů za 1.pololetí 2015
Zprávu přednesl starosta obce.
Revitalizace zeleně na hřbitově – dílo převzal starosta 31.7.2015. Jsou vypracovávány
podklady pro vyúčtování dotace se Zlínským krajem.
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vyměněny klempířské prvky na budově márnice.
Oprava přístupové komunikace ke hřbitovu – dokončeno v červnu 2015.
Zpravodaj obce – vydán v dubnu.
Sportovní areál – koupaliště otevřeno 1.7.2015, tenisový kurt a hřiště přístupné denně.
Kniha o historii obce Pašovice – předána do tisku, bude dokončeno do 31.8.2015
Výstava fotografií o historii obce – probíhá příprava a sběr podkladů dle plánu
Program rozvoje obce Pašovice – starosta zpracovává výsledky dotazníkového šetření mezi
občany
Starosta připravuje žádost o dotaci na dovybavení sběrného dvora (technika)
Změna dopravního značení ve středu obce a při vjezdu od Velkého Ořechova – je zpracována
projektová dokumentace, starosta vyřizuje stavební povolení.
Členové zastupitelstva nevznesli dotazy a připomínky.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí zprávu o plnění úkolů za 1. pololetí 2015
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Zpráva o zajištění kulturních akcí v 2. pololetí 2015
Zprávu přednesla předsedkyně kulturní komise p. Knechtlová.
Zastupitelstvo obce připravuje oslavy výročí vzniku obce a vysvěcení kaple.
V listopadu proběhne tradiční setkání seniorů.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí zprávu o zajištění kulturních akcí v 2. pololetí 2015
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Zpráva o reklamaci díla „Hlavní polní cesty P1 a P2, k.ú. Pašovice na Moravě“
Dne 17.8.2015 se starosta sešel na místě stavby se zástupci firmy EUROVIA. Schůzky se
zúčastnil i přizvaný geolog – starosta požádal o písemný posudek. Podle předběžné prohlídky
stavby spočívá problém v nedostatečném zajištění svahu pod komunikací, v projektu nebylo
navrženo technické řešení pro zajištění stability svahu.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí zprávu o reklamaci díla „Hlavní polní cesty P1 a P2, k.ú. Pašovice na
Moravě
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Zprávy o činnosti komisí a výborů v 2.čtvrtletí 2015
Komise životního prostředí – J. Sukup: členové komise prováděli kontroly, při kterých bylo
zjištěno poškození asfaltové polní komunikace a poškození dřevin v části obce Alej, byla
prováděna kontrola stavu zeleně za hřbitovem, zjištěno poškození stromků kolem polní cesty
Pašovice – Maršov, upozorňuje na nutnost provést vysečení trávy v této lokalitě.
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cesty k rybníku.
Finanční výbor – L. Juráková: členové výboru zpracovali zprávu o plnění rozpočtu obce za
1.pololetí 2015 a návrhy na změnu rozpočtu.
Sociální komise – J. Hasíková: spolupráce s občany při předkládání prohlášení o českém
občanství pro možnost pobírat sociální dávky, sepsání 4 příspěvků na péči vzhledem ke
zhoršujícímu se zdravotnímu stavu, průběžná poradenská činnost v obci.
Kontrolní výbor – I. Hlavínová: kontrola plnění usnesení, kontrola podpisů ověřovatelů na
zápisech ze zasedání ZO a kontrola docházky členů na jednání zastupitelstva včetně kontroly
omluvenek.
Kulturní komise – M. Knechtlová: zorganizován tradiční slet čarodějnic, návštěva jubilantů,
vítání občánků s kulturním programem a zájezd do Slováckého divadla v UH. Probíhá
příprava oslavy výročí obce.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zprávy výborů a komisí o činnosti v 2. čtvrtletí 2015
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vypracovaný návrh OZV byl předán k právnímu posouzení pracovnici Ministerstva vnitra,
odboru dozoru a kontroly veřejné správy. Po sdělení připomínek byly tyto zapracovány do
návrhu vyhlášky a vyhláška byla v dostatečném předstihu předána k prostudování členům
ZO. Členové ZO nemají k obsahu vyhlášky připomínky.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje OZV č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Změna rozpočtu č. 5/2015
Návrh na změnu rozpočtu předkládá předsedkyně finančního výboru p. Juráková. Jedná se
o navýšení rozpočtu v příjmové části o 21.500 Kč a snížení financování.
Návrh obdrželi členové ZO v předstihu, nikdo nevznesl dotazy nebo připomínky.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje změnu rozpočtu č. 5/2015
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Různé
Žádost o povolení výjimky z počtu dětí: ředitelka MŠ Pašovice předložila písemnou žádost
o povolení výjimky z počtu dětí, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání, podle § 23 odst. 5 a vyhlášky

-5č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, § 2 odst. 2. Pro školní rok 2015/2016 žádá
o možnost naplnit třídu mateřské školy 28 dětmi.
Členové ZO nemají k žádosti připomínky.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje výjimku z počtu dětí MŠ Pašovice pro školní rok 2015/2016 (od 1.9.2015 do
31.8.2016), a to do 28 dětí
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Projektová dokumentace změny dopravního značení: Starosta obdržel vypracovanou
zjednodušenou projektovou dokumentaci na změnu dopravního značení při vjezdu do obce
ve směru od Velkého Ořechova a na výjezdu z Podbůdí na hlavní silnici. K PD se vyjádřilo
Ředitelství silnic Zlínského kraje i POLICIE ČR. Zlínský kraj bude v prosinci 2015 vypisovat
dotační titul na příspěvek na dopravní značení, starosta zajistí stavební povolení a podá
žádost o dotaci.
Záhumní – kanalizace: p. Lukašík informoval, že odbor životního prostředí Městského úřadu
Uherský Brod bude požadovat vypracování projektové dokumentace hlavního řadu před RD
č. 241 včetně smlouvy o zřízení věcného břemene pro Obec Pašovice, pod jejímž pozemkem
se kanalizační řad nachází. Obec Pašovice projektovou dokumentaci uhradí. Dle smlouvy o
smlouvě budoucí požaduje SVK UH převod do svého majetku do konce roku 2015.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje úhradu projektové dokumentace hlavního kanalizačního řadu před rodinným
domem č. 241 v obci Pašovice za účelem překolaudace
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Informace o změnách v Myslivecké jednotě Pašovice-Maršov: p. Jiří Sukup, člen MJ PašoviceMaršov, informoval o povinnosti do 31.12.2015 změnit název Myslivecké jednoty a o
povinnosti do 31.12.2016 změnit také stanovy a registraci. Tyto povinnosti vyplývají
z nového občanského zákoníku. S touto povinností souvisí i potřeba určit adresu sídla spolku.
P. Sukup navrhuje adresu obecního úřadu – Pašovice č. 100. Tomuto kroku by předcházel
podpis dohody s obcí.
Členové ZO nemají k návrhu připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje určení sídla Mysliveckého spolku Pašovice-Maršov Obecní úřad Pašovice,
Pašovice č. 100 a pověřuje starostu obce podpisem dohody o určení adresy sídla spolku
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Ukončení provozu letního koupaliště: vzhledem ke zhoršenému počasí bude letní koupaliště
uzavřeno k 21.8.2015.
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Starosta obce navrhuje svolat další řádné zasedání ZO nejpozději do 11.11.2015.
Členové ZO nemají připomínky.
Návrh usnesení:
ZO pověřuje starostu obce svolat další řádné zasedání ZO nejpozději do 11.11.2015
Hlasování: PRO: 9
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 20.10 hod.
Zápis byl vyhotoven 20. 8. 2015
Zapisovatel: Jana Kůrová

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

Starosta:

………………………….. dne …………………………

