Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 10. 2. 2016
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, Marek Beníček,
Bc. Jana Valeriánová

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 2.2.2016 do 10.2.2016,
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.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje program 2. zasedání zastupitelstva, konaného dne 10.2.2016
Předsedající nechal hlasovat o přijetí programu : PRO: 9
Usnesení bylo přijato.
Volba ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Jitku Hasíkovou a p. Marka Beníčka.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
ZO určuje ověřovatele zápisu p. Jitku Hasíkovou a p. Marka Beníčka
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato.
Volba členů návrhové komise
Předsedající navrhl jako členy návrhové komise p. Ivanu Hlavínovou a p. Miluši
Knechtlovou.
Nikdo z přítomných nepředložil jiný návrh.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Ivana Hlavínová a p. Miluše Knechtlová
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 16.12.2015 a z mimořádného zasedání
dne 12.1.2016 předložila předsedkyně kontrolního výboru p. Hlavínová.
Na řádném zasedání ZO dne 16.12.2015 byla schválena usnesení č. 91-113. V ukládající části
zápisu byl uložen úkol k usnesení č. 114 – ZO ukládá starostovi svolat další řádné zasedání
zastupitelstva nejpozději do 10.2.2016 – úkol byl splněn.
Na mimořádném zasedání ZO dne 12.1.2016 byla schválena usnesení č. 1-4.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne 16.12.2015 a 12.1.2016
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Zpráva o hospodaření obce Pašovice za rok 2015
Zprávu o hospodaření obce zpracovali členové finančního výboru, členové ZO ji obdrželi
v předstihu k prostudování. Nikdo z přítomných nevznesl dotazy a připomínky.

1 – Daňové příjmy
2 – Nedaňové příjmy
3 – Kapitálové příjmy
4 – Přijaté transfery
PŘÍJMY CELKEM
5 – Běžné výdaje
6 – Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM
FINANCOVÁNÍ
Zůstatky k 31.12.2015:
ZBÚ – KB a.s.
ČNB
Pokladna
Nesplacený úvěr – KB a.s.
ŠkoFIN

Rozpočet
7.121.600,00
660.000,00
0
835.475,00
8.617.075,00
5.409.075,00
591.000,00
6.000.077,00
- 2.616.998,00

Plnění
7.114.474,87
651.067,41
0
835.369,00
8.600.911,28
5.678.059,30
294.702,99
5.972.762,29
- 2.628.148,99

%
99,90
98,65
99,99
99,81
104,97
49,87
99,54
100,43

5.544.625,27
238.353,70
5.162,00
2.655.160,00
12.920,24

Návrh usnesení:
ZO schvaluje zprávu o finančním hospodaření obce k 31.12.2015
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Zpráva o provedené inventarizaci majetku obce k 31.12.2015
Zprávu předložila předsedkyně kontrolního výboru. Plán inventur byl zpracován a členové IK
postupovali v souladu s vyhláškou a směrnicí. Termíny prvotních inventur byly dodrženy,
rozdílové inventury nebyly prováděny. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku
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v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků
a ostatních inventarizačních položek. Při inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly. Při prováděné
fyzické inventuře byl nalezen veškerý majetek. V roce 2015 byl vyřazen majetek v celkové
hodnotě 18.243,00 Kč.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zprávu o provedené inventarizaci majetku obce k 31.12.2015
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Zpráva o hospodaření Mateřské školy Pašovice k 31.12.2015
Zprávu o hospodaření PO MŠ Pašovice k 31.12.2015 předložila ředitelka MŠ p. Štursová.
Přehled veškerých příjmů:
Neinvestiční dotace ze SR
Provozní dotace od zřizovatele
Úplata MŠ
Ostatní výnosy
Finanční dary
Přehled provozních výdajů:
Spotřební materiál
Spotřeba energií
Opravy a údržba
Cestovní náhrady
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby (pošta,telefon,internet,plavání,účetnictví,stravné,služby,…)
Mzdové náklady
Bankovní sl.,pojištění
Celkové náklady:
Celkové výnosy:
Hospodářský výsledek

1.018.805,00
260.000,00
29.840,00
3.476,00
23.000,00

63.631,56
110.638,23
908,00
743,00
771,00
89.235,84
1.350,00
10.314,00

1.318.396,63
1.335.121,00
16.724,37

Závěr: k 31.12.2015 hospodařila PO MŠ Pašovice se zůstatkem 16.724,37 Kč a navrhuje jeho
převod do fondu rezerv.
Přítomní členové ZO nemají k předložené zprávě připomínky a dotazy.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zprávu o hospodaření PO MŠ Pašovice za rok 2015
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
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ZO schvaluje převod hospodářského výsledku PO MŠ Pašovice k 31.12.2015 v celkové
částce 16.724,37 Kč do fondu rezerv.
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Schválení investičních a neinvestičních akcí na rok 2016
Starosta obce informoval, že investiční a neinvestiční akce se budou realizovat v souladu se
schváleným rozpočtem na letošní rok.
Oprava místní komunikace v části obce Podbůdí – v případě získání dotace se opraví
celá komunikace, v případě neschválení dotace se oprava rozdělí do tří etap a bude
prováděna postupně dle finančních možností obce.
Výměna podlahy v lehárně MŠ – dosud není zhotoven podrobný rozpočet, realizace
v období letních prázdnin.
Oplocení zahrady MŠ ze dvora.
Oprava zídky před MŠ po autonehodě - probíhá jednání s pojišťovnou.
Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého.
Bezpečnostní prvky u hlavní silnice – Zlínský kraj vypsal dotační titul na zajištění
bezpečnosti silničního provozu, ale na plánované úpravy v obci Pašovice se dotace
nevztahuje. Starosta upřesní finanční náklady na realizaci a ZO projedná na zasedání
v dubnu 2016.
Odtok dešťové vody z ulice Alej k domu č. 105.
PD VO v nové části obce u RD 265-268 – jednání s E.ON a.s. o povolení umístění
stavby z důvodu ochranného pásma kolem vedení VN.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje Investiční a neinvestiční akce na rok 2016 dle schváleného rozpočtu
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Upřesnění dotací na rok 2016
Starosta informoval o podaných žádostech o dotace v roce 2016:
Dovybavení sběrného dvoru – Ministerstvo životního prostředí. Rozhodnutí bude
oznámeno v březnu 2016. Jedná se o nákup štěpkovače, 4 kontejnerů a přístřešku na
elektroodpad.
Počítačové vybavení místní knihovny – Ministerstvo kultury.
Oprava MK na Podbůdí – Ministerstvo pro místní rozvoj.
Kompostéry do rodinných domů, drtič zbytků jídla do MŠ – Ministerstvo životního
prostředí – žádost se zpracovává.
Zateplení budovy obecního úřadu a výměna oken – OPŽP – Nová Zelená úsporám –
žádost se zpracovává.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí zprávu o podaných žádostech o dotace na rok 2016
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
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Starosta obce zpracoval kupní smlouvu, do které uvedl cenu za pozemek dle zpracovaného
znaleckého posudku č. 7757-062-2015 ze dne 14.12.2015, který zpracoval ing. Zdeněk Šašek.
Návrh smlouvy předložil k připomínkování členům zastupitelstva.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje kupní smlouvu na pozemek parc.č. 1938/51 o výměře 243 m2 , zapsaný na LV
č. 438 pro k.ú. Pašovice na Moravě, a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy
Hlasování: PRO: 6, PROTI: 1 (Sukup), ZDRŽEL SE: 2 (Hasíková, Řezníček)
Usnesení bylo přijato
Různé
Starosta předložil návrh na opravu schodů do kulturního sálu, které jsou za deště nebo
v zimním období příliš kluzké a hrozí nebezpečí úrazu. Zjistí způsoby úpravy a cenové nabídky
a projedná na zasedání ZO v dubnu 2016.
Starosta stále častěji řeší poruchy veřejného osvětlení, nutná celková oprava nejen
osvětlovacích těles, ale především elektroinstalace, která již přestává být funkční.
Problémem se bude zabývat zastupitelstvo na dubnovém zasedání.
Kanalizace na Záhumní – Stavební úřad MěÚ Uherský Brod vydal dne 21.12.2015 souhlas se
změnou v užívání stavby kanalizační přípojky k RD 241 následovně:
Dosavadní účel užívání stavby: kanalizační přípojka pro RD manž. Lukašíkových – celková
délka 44,3 m (potrubí PVC DN 150 – 20m, DN 300 – 24,3 m).
Vymezení nového účelu užívání stavby: část přípojky – úsek od napojení na původní
koncovou šachtu veřejné kanalizace po lomové místo k RD č. 241 – změna na užívání jako
pokračování stoky „A5“ kanalizace pro veřejnou potřebu, potrubí PVC DN 300, délka 24,3 m.
Starosta na základě schválené smlouvy o smlouvě budoucí vypracuje návrh kupní smlouvy na
výše uvedený úsek nové kanalizace a předloží k projednání na zasedání ZO v dubnu 2016.
Stanovení termínu pro další řádné zasedání zastupitelstva obce
Starosta obce navrhuje svolat další řádné zasedání ZO nejpozději do 20.4.2016.
Členové ZO nemají připomínky.
Návrh usnesení:
ZO pověřuje starostu obce svolat další řádné zasedání ZO nejpozději do 20.4.2016
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Předsedající požádal členku návrhové komise p. Hlavínovou, aby přednesla zprávu návrhové
komise.
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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 19.25 hod.
Zápis byl vyhotoven 11. 2. 2016
Zapisovatel: Jana Kůrová

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

Starosta:

………………………….. dne …………………………

