Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 12.1.2016 v zasedací
místnosti Obecního úřadu v Pašovicích
___________________________________________________________________________
Přítomni:

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

Omluveni:

Br. Jitka Hasíková

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 5.1.2016 do 12.1.2016,
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. Janu Valeriánovou a p. Ivanu Hlavínovou.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
ZO určuje ověřovatele zápisu p. Janu Valeriánovou a p. Ivanu Hlavínovou
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato.
Volba členů návrhové komise
Předsedající navrhl jako členy návrhové komise p. Jiřího Sukupa a p. Ludmilu Jurákovou.
Nikdo z přítomných nepředložil jiný návrh.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Jiří Sukup a p. Ludmila Juráková
Hlasování: PRO: 8
Návrhová komise byla určena.
Předsedající určil zapisovatelku zasedání zastupitelstva obce Janu Kůrovou.

Doplnění Místního programu obnovy venkova
Předsedající navrhl přítomným členům ZO doplnění Programu obnovy venkova pro období
od 1.1.2016 do 31.12.2018 o následující investiční a neinvestiční akce:
1.
Oprava místních komunikací v části obce Podbůdí, předpoklad realizace v roce 2016.
Plánované náklady činí 1,5 mil. Kč bez DPH s možností spolufinancování projektu
Ministerstvem pro místní rozvoj.
2.
Dovybavení sběrného dvoru – předpoklad realizace v roce 2016, cena 130 tis. Kč bez
DPH, možnost spolufinancování OPŽP.
3.
Zřízení bezpečnostních prvků při vjezdu do obce a u nákupního střediska –
předpoklad realizace v roce 2016, cena 250 tis. Kč bez DPH, možnost
spolufinancování z rozpočtu Zlínského kraje
4.
Výměna oken a zateplení budovy obecního úřadu, předpoklad realizace v roce 2018,
cena 1 mil. Kč bez DPH, možnost spolufinancování OPŽP
5.
Opravy sakrálních staveb, zhotovení pamětní desky obětem 2. světové války –
předpoklad realizace v roce 2017, cena 160 tis. Kč bez DPH, možnost
spolufinancování MMR.
6.
Oprava tělesa venkovního bazénu na sportovním areálu – předpoklad realizace v roce
2018, cena 1 mil. Kč bez DPH, financování z vlastních zdrojů.
Členové ZO nemají k navrženému doplnění POV námitky.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje doplnění Místního programu obnovy venkova o plánované investiční
a neinvestiční akce na období od 1.1.2016 do 31.12.2018
- oprava místních komunikace v části obce Podbůdí
- dovybavení sběrného dvoru
- zřízení bezpečnostních prvků při vjezdu do obce a u nákupního střediska
- výměna oken a zateplení budovy obecního úřadu
- opravy sakrálních staveb, zhotovení pamětní desky obětem 2. světové války
- oprava tělesa venkovního bazénu na sportovním areálu
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Předsedající požádal členku návrhové komise p. Jurákovou, aby přednesla zprávu návrhové
komise.
Členka návrhové komise p. Juráková 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 18.20 hod.

Zápis byl vyhotoven 13.1.2016
Zapisovatel: Jana Kůrová
Ověřovatele:

Starosta:

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

dne ……………………………………..

…………………………………………

dne ……………………………………..

