Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 11. 11. 2015
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

__________________________________________________________________________________________

Přítomni:

Vlastimil Řezníček, Ludmila Juráková, Bc. 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 2.11.2015 do 11.11.2015,
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. Miluši Knechtlovou a p. Ludmilu Jurákovou.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
ZO určuje ověřovatele zápisu p. Miluši Knechtlovou a p. Ludmilu Jurákovou
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato.
Volba členů návrhové komise
Předsedající navrhl jako členy návrhové komise p. Marka Beníčka a p. Ivanu Hlavínovou.
Nikdo z přítomných nepředložil jiný návrh.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p.Marek Beníček a p. Ivana Hlavínová
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 19.8.2015 předložila předsedkyně
kontrolního výboru p. Hlavínová.
Na řádném zasedání ZO dne 19.8.2015 byla schválena usnesení č. 57-61, 65-70. Na vědomí
byla vzata usnesení č. 62-64. V ukládající části zápisu byl uložen úkol k usnesení č. 71 – ZO
ukládá starostovi svolat další řádné zasedání zastupitelstva nejpozději do 11.11.2015 – úkol
byl splněn.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne 19.8.2015.
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (E.ON a.s.) – realizace rozšíření sítě
NN Pašovice, novostavba p. Sychra
Starosta informoval přítomné o tom, že předešlá jednání s účastníky řízení nevedla
k žádnému řešení a další schůzka se bude konat ve čtvrtek 12.11.2015. Z tohoto důvodu se
projednání tohoto bodu přesune na další zasedání, protože není zřejmé, zda se znění
smlouvy nebude upravovat.
Příprava investičních a neinvestičních akcí na rok 2016
Návrh předkládá starosta a místostarosta obce:
- zpracování projektové dokumentace na zasíťování části Záhumní nad č.p. 244
- zpracování projektové dokumentace na opravu komunikace v části obce Podbůdí
- dovybavení sběrného dvoru (PD zpracována, podána žádost o dotaci)
- zpracování projektové dokumentace a realizace veřejného osvětlení od č.p. 266 k mostu
- projekt a realizace vodovodní přípojky na sportovní areál (k bazénu)
- oprava tělesa bazénu (osloveny firmy, návrhy realizace předloženy – možnost položení
fólie, možnost řešení nerovnosti stěn položením polystyrénu pod fólii, návrh na instalaci
zábradlí kolem čistící zóny)
- oprava fasády na budově MŠ, výměna podlahy v lehárně
- oprava sochy sv. Jana Nepomuckého před RD č. 6
- oprava pomníku obětí I. světové války u hřbitova
- zhotovení pamětní desky obětem II. světové války
- zhotovení kuchyňského koutu v budově obecního úřadu
- výměna oken na budově obecního úřadu
- realizace bezpečnostních prvků při vjezdu do obce a na křižovatce u NS
- dořešení odtoku dešťové vody nad RD č. 105 (Podbůdí)
- oplocení pozemku u budovy MŠ
- výměna luxferů na chodbě bytu č. 128 za okno (z důvodu zajištění větrání)
- vybudování plotu, oddělujícího koupaliště od herních prvků v horní části sport.areálu
- zhotovení lehkého přístřešku pro obecní vozidlo za budovou obecního úřadu
Návrh usnesení:
ZO schvaluje návrh investičních a neinvestičních akcí na rok 2016
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
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Zprávu přednesl starosta obce.
Projektová dokumentace byla zpracována, je zpracována i žádost o dotaci na Státní fond
životního prostředí, který tyto žádosti administruje pro MŽP. Rozpočet akce je 837.320 Kč.
Členové zastupitelstva nevznesli dotazy a připomínky. Projekt i žádost zpracovala firma
DESACON Zlín, s.r.o.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na dovybavení sběrného dvoru v plném rozsahu dle
kumulativního rozpočtu, předloženého zastupitelstvu ke schválení
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí příspěvku na hospodaření v lesích v roce 2015
z rozpočtu Zlínského kraje č. D/2383/2015/ŽPZE
Obec Pašovice podala žádost na ZK dne 13.5.2015 – na celkovou částku 71.000 Kč.
Zlínský kraj schválil příspěvek ve výši 49.700 Kč, což je 70% z celkové požadované částky.
Finanční prostředky budou zapojeny do rozpočtu obce.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na hospodaření v lesích
z rozpočtu Zlínského kraje č. D/2383/2015/ŽPZE
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Příprava kulturních akcí na rok 2016
Zprávu přednesla předsedkyně kulturní komise p. Knechtlová. Kulturní akce v naší obci
budou probíhat stejně jako v předchozích letech.
Leden: obecní ples, okrskový hasičský ples
Únor: countrybál, lidový fašank
Duben: pálení čarodějnic
Červen: den dětí
Srpen: fotbalový turnaj ulic
Září: slavnosti vína v Uh.Hradišti
Říjen: krojové hody s právem
Listopad: lampionový průvod, setkání seniorů
Prosinec: oslava příchodu Nového roku
V průběhu roku se uskuteční návštěvy jubilantů a vítání občánků.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí zprávu o přípravě kulturních akcí v roce 2016
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Příspěvky obce na činnost spolků a na zajištění kulturních akcí v obci v roce 2016
Členové zastupitelstva zpracovali přehled příspěvků, které budou poskytnuty na úhradu
nákladů spojených s konáním kulturních a sportovních akcí a na činnost spolků:
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LMK Prakšice-Pašovice
Turnaj ve fotbale
Spolek myslivců Pašovice-Maršov
Spolek rybářů Holomňa
SDH Pašovice
Krojové hody s právem
TJ SOKOL Prakšice-Pašovice
Farní den
Slavnosti vína v Uh.Hradišti
Dětský den
Countrymix Pašovice
ZŠ Prakšice - Stonožka
ZŠ Prakšice – výt.mat. - kroužky
Klub seniorek
Český svaz včelařů
Centrum zdravotně postižených
Český klub neslyšících UB
Svaz neslyšících a nedoslýchavých UH
Folklorní soubor HOLOMŇA

ČÁSTKA
2.000
5.000
8.000
8.000
20.000
10.00
40.000
1.000
1.000
10.000
5.000
8.000
3.000
5.000
1.000
1.000
1.000
1.000
3.000

Návrh usnesení:
ZO schvaluje příspěvky na kulturní a sportovní akce a na činnost spolků v roce 2016
AKCE
ČÁSTKA
LMK Prakšice-Pašovice
2.000
Turnaj ve fotbale
5.000
Spolek myslivců Pašovice-Maršov
8.000
Spolek rybářů Holomňa
8.000
SDH Pašovice
20.000
Krojové hody s právem
10.00
TJ SOKOL Prakšice-Pašovice
40.000
Farní den
1.000
Slavnosti vína v Uh.Hradišti
1.000
Dětský den
10.000
Countrymix Pašovice
5.000
ZŠ Prakšice - Stonožka
8.000
ZŠ Prakšice – výt.mat. - kroužky
3.000
Klub seniorek
5.000
Český svaz včelařů
1.000
Centrum zdravotně postižených
1.000
Český klub neslyšících UB
1.000
Svaz neslyšících a nedoslýchavých UH
1.000
Folklorní soubor HOLOMŇA
3.000
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Usnesení bylo přijato
Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2016
Členové finančního výboru ve spolupráci s účetní obce připravili podklady pro vypracování
návrhu rozpočtu na rok 2016. Rozpočet příjmů je vypracován podrobně na jednotlivé
položky – členové FV při jeho návrhu vycházeli z plnění rozpočtu příjmů v roce 2014 a 2015.
Ve výdajové části členové zastupitelstva projednali jednotlivé paragrafy podle toho, jaké
akce na rok 2016 naplánovali. Návrh rozpočtu je přílohou tohoto zápisu a bude zveřejněn na
úřední desce obce. Schválení rozpočtu proběhne na zasedání zastupitelstva obce v prosinci
2015.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2016. Rozpočet na rok 2016 bude vypracován ke
schválení v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy.
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Příprava inventarizace majetku obce k 31.12.2015
Podle směrnice o organizaci a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků, která je
platná od 1.11.2011, starosta obce pověřil dne 11.11.2015 předsedkyni kontrolního výboru
p. Hlavínovou zajištěním této činnosti a k tomu vytvořil dvě inventarizační komise, které
provedou fyzickou a dokladovou inventarizaci. Inventarizace bude časově probíhat dle
článku 3 směrnice o organizaci a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí zprávu o přípravě inventarizace majetku obce k 31.12.2015
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje na výdaje spojené s činností ZJ SDH Pašovice
v roce 2015
Zlínský kraj rozhodl o poskytnutí částky 5.000 Kč ze svého rozpočtu na krytí výdajů spojených
s činností ZJ SDH Pašovice v roce 2015, obec Pašovice obdržela smlouvu č. D/1896/2015/KH,
která specifikuje podmínky poskytnutí dotace.
Členové zastupitelstva nemají připomínky.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje
č. D/1896/2015/KH na výdaje spojené s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
Pašovice.
Hlasován9: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Navýšení sociálního fondu v roce 2015
Sociální fond v obci Pašovice je využíván na částečnou úhradu stravenek pro zaměstnance a
uvolněné funkcionáře. Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo obce v letošním roce přijalo do

-6pracovního poměru 4 pracovnice v rámci VPP, které pro obec odpracovaly celkem 27 měsíců,
byl sociální fond zcela vyčerpán již v průběhu měsíce října. Starosta navrhuje navýšení fondu
o 5.000 Kč.
Členové ZO nemají další dotazy a připomínky.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje navýšení sociálního fondu v roce 2015 o částku 5.000 Kč
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Změna rozpočtu č. 6/2015
Návrh na změnu rozpočtu předkládá předsedkyně finančního výboru p. Juráková. Jedná se
o navýšení rozpočtu v příjmové části o 383.200 Kč, navýšení ve výdajové části o 335.000 Kč a
snížení financování o 48.200 Kč.
Návrh obdrželi členové ZO v předstihu, nikdo nevznesl dotazy nebo připomínky.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje změnu rozpočtu č. 6/2015
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Různé
Smlouva o zřízení věcného břemene č. OT-014330032998/001í: jedná se o pozemky p.č.
2229, 3143 a 3120, které jsou zapsané na LV č. 10001 pro Obec Pašovice v k.ú. Pašovice na
Moravě. Věcné břemeno se zřizuje za účelem položení kabelu nízkého napětí ke stavbě
rodinného domu manželů Jiřího a Lenky Knapových dle geometrického plánu č. 455607a/2015. Jednorázová úplata za zřízení věcného břemene činí 7.280 Kč a bude uhrazena
po zápisu věcného břemene v katastru nemovitostí.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č.: OT-014330032998/001, uzavřenou
s E.ON Distribuce, a.s. (Pašovice, Knap, kabel NN)
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Smlouva o zřízení věcného břemene č. OT-014330032478/001: jedná se o pozemky p.č. 2236
a 2238, zapsané na LV č. 10001 pro Obec Pašovice v k.ú. Pašovice na Moravě. Věcné
břemeno se zřizuje za účelem položení kabelu nízkého napětí ke stavbě rodinného domu p.
Vitáska dle geometrického plánu č. 454-691a/2015. Jednorázová úplata za řízení věcného
břemene činí 1.500 Kč a bude uhrazena po zápisu věcného břemene v katastru nemovitostí.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č.: OT-014330032478/001, uzavřenou
s E.ON Distribuce, a.s. (Pašovice, Vitásek, kabel NN)
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
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sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Dne 14.10.2015 nabyl účinnosti zákon č. 266/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který s účinností od 1.1.2016 do
praxe zavede několik změn, souvisejících s problematikou obecně závazných vyhlášek. Dle
ustanovení § 10b odst. 3 zákona o místních poplatcích bude od 1.1.2016 nově od místního
poplatku za provoz systému shromažďování,…. osvobozena fyzická osoba, která je
1. umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní
nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě
rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
2. umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu,
na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo
nezletilého,
3. jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na
základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo
4. umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se
zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
Zásadní změnu přináší možnost vyměření místních poplatků u nezletilých osob.
Vzhledem k tomu, že OZV č. 1/2015 byla vydána již v srpnu letošního roku, byla by od
1.1.2016 v rozporu se zákonem. Pracovníci odboru dozoru a kontroly veřejné správy
ministerstva vnitra doporučili obcím nedoplňovat stávající vyhlášku, ale vydat novou, která
bude zohledňovat novelizace zákona.
Členové zastupitelstva nemají k návrhu OZV č. 2/2015 připomínky a dotazy.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Nabídka odprodeje kanalizačního řadu
Manželé Petr a Lenka Lukašíkovi, bytem Pašovice č. 241, jsou majiteli kanalizační přípojky
v obci Pašovice v části Záhumní. Tato přípojka má parametry kanalizačního řadu (DN PVC 300
mm). Nyní obec Pašovice řeší napojení budovaných nemovitostí na veřejnou kanalizaci a
manželé Lukašíkovi nabízejí možnost změny v užívání dané přípojky na kanalizační řad.
Podmínkou nabídky je uzavření smlouvy o smlouvě budoucí před změnou užívání stavby.
Náklady spojené převodem by hradila Obec Pašovice.
Členové zastupitelstva, vzhledem k současné situaci v této části obce, nemají námitek
k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí a k odkoupení dané stavby.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o odkoupení kanalizační přípojky
majitelů ing. Petra a Lenky Lukašíkových, bytem Pašovice č. 241, která bude
překolaudovaná na kanalizační řad, a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
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Starosta obce navrhuje svolat další řádné zasedání ZO nejpozději do 16.12.2015.
Členové ZO nemají připomínky.
Návrh usnesení:
ZO pověřuje starostu obce svolat další řádné zasedání ZO nejpozději do 16.12.2015
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Předsedající požádal člena návrhové komise p. Beníčka, aby přednesl zprávu návrhové
komise.
Člen návrhové komise p. Beníček posoudil 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 21.50 hod.
Zápis byl vyhotoven 12. 11. 2015
Zapisovatel: Jana Kůrová

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

Starosta:

………………………….. dne …………………………

