Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 16. 12. 2015
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

__________________________________________________________________________________________

Přítomni:

Vlastimil Řezníček, Ludmila Juráková, Bc. Ivana Hlavínová, Radim Karlík,
ing. Miluše Knechtlová, Bc. Jitka Hasíková, Mgr. Jiří Sukup

Omluveni:

Bc. Jana Valeriánová, Marek Beníček

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 7.12.2015 do 16.12.2015,
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:
- projednání a schválení protokolu o předání a převzetí stavby „Průleh IP-16-PEO,
k.ú. Pašovice na Moravě“
- projednání a schválení dodatku k protokolu o předání a převzetí stavby „Hlavní polní cesty
P1 a P2, k.ú. Pašovice na Moavě“ a „Přemostění toku – napojení hlavní polní cesty P1 a P2,
k.ú. Pašovice na Moravě
- projednání a schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci
č. UZSVM/BUH/6456/2015-BUHM (část p.č. 4)
- projednání a schválení smlouvy o smlouvě budoucí č. 1030026500/001
(rozšíření sítě NN – Sychra)
- žádost o odkoupení části pozemku p.č. 1982/6 (manželé Jurákovi)
- projednání a schválení digitálního plánu obce Pašovice
Předsedající nechal hlasovat o přijetí programu : PRO: 7
Usnesení bylo přijato.
Volba ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Jiřího Sukupa a p. Jitku Hasíkovou.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
ZO určuje ověřovatele zápisu p. Jiřího Sukupa a p. Jitku Hasíkovou
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato.
Volba členů návrhové komise
Předsedající navrhl jako členy návrhové komise p. Radima Karlíka a p. Miluši Knechtlovou.
Nikdo z přítomných nepředložil jiný návrh.
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ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Radim Karlík a p. Miluše Knechtlová
Hlasování: PRO: 7
Návrhová komise byla určena.
Předsedající určil zapisovatelku zasedání zastupitelstva obce Janu Kůrovou.
Kontrola plnění usnesení
Zprávu o kontrole plnění usnesení ze zasedání ZO dne 11.11.2015 předložila předsedkyně
kontrolního výboru p. Hlavínová.
Na řádném zasedání ZO dne 11.11.2015 byla schválena usnesení č. 72-78, 80, 83-89. Na
vědomí byla vzata usnesení č. 79, 81, 82. V ukládající části zápisu byl uložen úkol k usnesení
č. 90 – ZO ukládá starostovi svolat další řádné zasedání zastupitelstva nejpozději do
16.12.2015 – úkol byl splněn.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne 11.11.2015
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Výhled hospodaření obce Pašovice nazdobí 2018-2020
Výhled hospodaření zpracovala účetní obce ve spolupráci s předsedkyní finančního výboru,
byly do něj zapracovány předpokládané příjmy a výdaje včetně splátky úvěru. Nikdo
z přítomných členů ZO nevznesl dotazy ani připomínky.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje výhled hospodaření obce Pašovice na období 2018-2020
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Schválení rozpočtu na rok 2016
Předsedkyně finančního výboru na listopadovém zasedání předložila návrh rozpočtu na rok
2016, který byl po projednání zveřejněn na úřední desce od 13.11.2015 do 2.12.2015. Do
návrhu byly zapracovány všechny známé požadavky na financování v příštím roce. Ke
schválení byl návrh rozpočtu vypracován v příjmové části na jednotlivé položky a ve výdajové
části na paragrafy. Nikdo z přítomných členů zastupitelstva obce nenavrhl žádné změny nebo
doplnění.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2016
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Kontrola hospodaření PO MŠ Pašovice
Zprávu přednesla předsedkyně kontrolního výboru. Veřejnoprávní kontrola byla provedena
dne 10.11.2015 v budově MŠ Pašovice. Za kontrolovanou osobu se zúčastnila ředitelka MŠ
p. Štursová a účetní p. Šnajdarová. Kontrolu provedla předsedkyně kontrolního výboru
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došlých faktur, pokladna, doklady za období od 1.1.2015 do 30.9.2015. Při kontrole nebylo
zjištěno neoprávněné čerpání finančních prostředků ani nehospodárné výdaje. Protokol
o výsledku kontroly je přílohou zápisu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zprávu o výsledku veřejnoprávní kontroly PO MŠ Pašovice v roce 2015
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Zpráva o výsledku kontroly vyúčtování příspěvků zájmovým organizacím a sdružením,
poskytnutých v roce 2015
Zprávu předložila předsedkyně kontrolního výboru p. Hlavínová, je přílohou zápisu.
Všechny spolky předložily vyúčtování včas a v požadovaném rozsahu. Ve všech případech
bylo konstatováno, že finanční prostředky byly využity v plné výši, hospodárně a v souladu
s provozovanou zájmovou činností. Kontrolou nebyly shledány nedostatky.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zprávu o kontrole vyúčtování příspěvků, poskytnutých zájmovým organizacím
a spolkům v roce 2015
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Změna rozpočtu č. 7/2015
Návrh na změnu rozpočtu předkládá předsedkyně finančního výboru, je přílohou zápisu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje změnu rozpočtu č. 7/2015
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Projednání vzoru veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace neziskovým a zájmovým
organizacím
Starosta obce zpracoval návrh veřejnoprávní smlouvy a předložil ji členům zastupitelstva
k připomínkování a doplnění. Členové ZO nenavrhli změny nebo dodatky. Smlouva bude
uzavírána s místními spolky a sdruženími, které si podají žádost o dotaci na provoz nebo na
jiný účel na řádně vyplněném formuláři. V roce 2016 budou poskytnuty dotace dle usnesení
ZO č. 80/2015 ze dne 11.11.2015. Podpisem smluv se pověřuje starosta obce.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce
Pašovice
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
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Sociální fond obce byl schválen 20.4.2005. Finanční prostředky tohoto fondu se používají na
částečnou úhradu stravenek pro uvolněné funkcionáře, zaměstnance a pracovníky přijaté do
pracovního poměru na veřejně prospěšné práce. Starosta navrhuje částku 31.000 Kč.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje sociální fond obce na rok 2016 ve výši 31.000 Kč
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Určení adresy sídla ČZS Pašovice a SDH Pašovice
Zájmové organizace mají povinnost do 31.12.2015 změnit název, stanovy a registraci – tato
povinnost vyplývá z nového občanského zákoníku. S touto povinností souvisí i potřeba určit
adresu sídla spolku. Starosta navrhuje pro tyto účely adresu obecního úřadu – Pašovice č.
100 – pro všechny spolky v obci.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje určení sídla ČZS Pašovice a SDH Pašovice Obecní úřad Pašovice, Pašovice
č. 100 a pověřuje starostu obce podpisem dohody o určení adresy sídla spolku
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Projednání návrhu na odkoupení pozemku p.č. 1938/51 v k.ú. Pašovice
Starosta navrhuje odkoupení tohoto pozemku, na kterém se nachází přístupová komunikace
na letní koupaliště. Členové zastupitelstva nemají námitky a připomínky.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje odkoupení pozemku parc.č. 1938/51, zapsaného na LV č. 438 pro k.ú.
Pašovice na Moravě
Hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, NEHLASOVAL: 1 (p. Hasíková)
Usnesení bylo přijato
Projednání a schválení plánu práce ZO narok 2016
Plán práce zpracoval starosta obce a v předstihu jej doručil členům ZO k připomínkování.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje plán práce na rok 2016
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Zprávy o činnosti výborů a komisí v uplynulém období
Komise životního prostředí – p. Sukup: členové komise sledovali postup kácení obecního lesa
v části Březí, dále upozorňují na zanedbaný stav potoku – byly odstraněny náletové dřeviny,
zůstaly naplaveniny, řeší obnovu stromů u polní cesty k Maršovu a za kaplí, úprava pozemku
za hřbitovní zdí. Komisi nebyly dodány žádné připomínky nebo návrhy od občanů.
Kulturní komise – p. Knechtlová: na podzim proběhl lampionový průvod obcí, v listopadu se
uskutečnilo tradiční setkání seniorů. Na akcích byla vždy velmi dobrá účast občanů.
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také příprava obecního plesu v lednu 2016.
Finanční výbor – p. Juráková: členové výboru zpracovali návrhy na změnu rozpočtu č. 6 a
7/2015, návrh rozpočtu na rok 2016, předsedkyně se podílela na vyhotovení výhledu
hospodaření na období 2018-2020.
Kontrolní výbor – p. Hlavínová: pravidelná kontrola plnění usnesení, kontrola podpisů
ověřovatelů zápisů a docházky na jednání zastupitelstva, kontrola a zpracování výsledků
veřejnoprávní kontroly v MŠ Pašovice, příprava inventarizace majetku.
Sociální komise – p. Hasíková: členky navštívily naše spoluobčany v domovech pro seniory
v Bánově a Nezdenicích, bylo průběžně prováděno odborné poradenství pro zdravotně
postižené občany (parkovací karty). Ostatní poradenská činnost je vykonávána podle potřeb
občanů. V současné době členky připravují vánoční dárky pro nejstarší občany.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zprávy o činnosti výborů a komisí za uplynulé období
Hlasován9: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Protokol o předání a převzetí stavby „Průleh IP-16-PEO, k.ú. Pašovice na Moravě“
Investorem a předávajícím je Česká republika – Státní pozemkový úřad, přejímajícím je Obec
Pašovice. Předmětem předání a převzetí je stavba průlehu, který byl Státním pozemkovým
úřadem proveden na pozemcích p.č. 3121, 3143, 2220, 2209, 2229, 3120, 2891, 3035 a 3014
v k.ú. Pašovice na Moravě jako společné zařízení na základě schváleného návrhu
komplexních pozemkových úprav. Pro stavbu bylo vydáno stavební povolení speciálním
stavebním úřadem – odborem ŽP a zemědělství MěÚ Uherský Brod dne 3.11.2014 (č.j.
OZP/2069/14-3/Va). Výše uvedený odbor také vydal dne 11.12.2015 pod čj. OZP/3216/154/Va kolaudační souhlas pro tuto stavbu. Celková účetní hodnota stavby ke dni dokončení
činí 4.728.376,30 Kč a je tvořena hodnotou projektové dokumentace (73.810,00 Kč),
realizace stavby (4.650.936,30 Kč) a hodnotou autorského dozoru (3.630,00 Kč).
Návrh usnesení:
ZO schvaluje protokol o předání a převzetí stavby „Průleh IP-16-PEO, k.ú. Pašovice na
Moravě“ a pověřuje starostu obce podpisem protokolu
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Dodatek k protokolu o předání a převzetí stavby „Hlavní polní cesty P1 a P2, k.ú. Pašovide na
Moravě“ a „Přemostění toku – napojení hlavní polní cesty P1 a P2, k.ú. Pašovice na Moravě“
Předávajícím je Česká republika – Státní pozemkový úřad. Stavba byla obci Pašovice předána
v květnu 2015 a teprve po převzetí byla uhrazena poslední faktura za přeložení sloupu NN,
která činila 124.931,00 Kč (úhrada 24.7.2015). Celková účetní investiční hodnota stavby ke
dni dokončení činí 4.480.089,00 Kč.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje dodatek k protokolu o předání a převzetí stavby „Hlavní polní cesty P1 a P2,
k.ú. Pašovice na Moravě“ a „Přemostění toku – napojení hlavní polní cesty P1 a P2, k.ú.
Pašovice na Moravě“
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Usnesení bylo přijato
Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odloučené pracoviště v Uherském
Hradišti, předkládá zastupitelstvu obce k projednání a schválení návrh smlouvy o
bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM/BUH/6456/2015-BUHM.
Jedná se pozemek p.č. 4/1 o výměře 18 m2, který vznikl oddělením od parcely č. 4 dle
geometrického plánu č. 456-280/2015 ze dne 23.9.2015, který vyhotovila firma GEOMMA,
s.r.o. Uh. Brod. Tento pozemek leží pod chodníkem na ulici od budovy mateřské školy po RD
č. 116. S rozdělením vyslovil souhlas místně příslušný stavební úřad MěÚ UB dne 21.10.2015
(č.j. OSU/1473/15/Ma). Vlastnické právo se bezúplatně převádí v souladu s § 9 zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Zastupitelé nemají dotazy ani připomínky.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č.
UZSVM/BUH/6456/2015-BUHM a pověřuje starostu podpisem této smlouvy
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Smlouva o smlouvě budoucí č. 1030026500/001 o zřízení věcného břemene
Smlouvu předkládá E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice. Jedná se o zřízení věcného
břemene na pozemku parc.č. 3120 v k.ú. Pašovice, který je zapsaný na LV 10001. Smlouva
bude uzavřena za účelem umístění kabelu NN v délce 6 metrů, kterým bude realizována
přípojka k novostavbě rodinného domu manželů Sychrových.
Členové zastupitelstva nemají námitek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje smlouvu č. 1030026500/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
na pozemek p.č. 3120, zapsaný na LV 10001 pro k.ú. Pašovice na Moravě a pověřuje
starostu obce podpisem této smlouvy
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Žádost o odkoupení pozemku
Manželé Lenka a Pavel Jurákovi, Pašovice č. 245, podali žádost o odkoupení části pozemku
p.č. 1982/6 o výměře cca 20 m2 , která leží mezi jejich pozemkem a místní komunikací.
Členové ZO nemají námitek, provedou prohlídku pozemku na místě samém.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 1982/6 (ostatní plocha), zapsaného na
LV č. 10001 pro k.ú. Pašovice na Moravě
Hlasování: PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2 (p. Juráková, p. Sukup)
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Na základě zpracování digitálního povodňového plánu ORP Uh.Brod byly také zpracovány
digitální povodňové plány obcí, spadajících pod ORP Uh.Brod. DPP bude přístupný pro
občany na webových stránkách obce.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje protipovodňový plán obce Pašovice
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
RŮZNÉ:
Vydání knihy o Františku Horenském
Obec Boršice bude v roce 2016 při příležitosti významného životního jubilea vydávat knihu o
Františku Horenském, rodáku z Pašovic. Kniha bude vydána za finanční spoluúčasti Zlínského
kraje a starosta Boršic požádal o finanční příspěvek i Obec Pašovice.
Členové ZO navrhují finanční příspěvek maximálně do výše 5.000 Kč.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje finanční příspěvek na vydání knihy o Františku Horenském maximálně do
výše 5.000 Kč
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Oprava místní komunikace na Podbůdí
Starosta obce seznámil členy ZO s možností podat žádost o dotaci na opravu místní
komunikace do programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ pro rok 2016, dotační titul č.
5 – podpora místních komunikací.
Členové ZO nemají další dotazy a připomínky.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu místní komunikace v ulici Podbůdí do
programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ pro rok 2016, dotační titul č. 5 – Podpora
místních komunikací
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace na zasíťování pozemků v části obce
Záhumní
Starosta obce sdělil přítomným členům ZO, že mu byla dodána první cenová nabídka na
zpracování projektové dokumentace na zasíťování pozemků v ulici Záhumní.
Stanovení termínu pro další řádné zasedání zastupitelstva obce
Starosta obce navrhuje svolat další řádné zasedání ZO nejpozději do 10.2.2016.
Členové ZO nemají připomínky.
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ZO pověřuje starostu obce svolat další řádné zasedání ZO nejpozději do 10.2.2016
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:


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 17. 12. 2015
Zapisovatel: Jana Kůrová

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

Starosta:

………………………….. dne …………………………

