Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 20. 4. 2016
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

__________________________________________________________________________________________

Přítomni:
Omluveni:

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

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 7.4.2016 do 20.4.2016,
současně byla zveřejněna na elektronické úřední 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. Nikdo z přítomných nenavrhl
jeho doplnění.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje program 3. zasedání zastupitelstva, konaného dne 20.4.2016
Předsedající nechal hlasovat o přijetí programu : PRO: 8
Usnesení bylo přijato.

Volba ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Jiřího Sukupa a p. Ludmilu Jurákovou.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
ZO určuje ověřovatele zápisu p. Jiřího Sukupa a p. Ludmilu Jurákovou
Hlasování: PRO: 8
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: 8
Návrhová komise byla určena.
Předsedající určil zapisovatelku zasedání zastupitelstva obce Janu Kůrovou.
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Kontrola plnění usnesení
Zprávu o kontrole plnění usnesení ze zasedání ZO dne 10.2.2016 předložila předsedkyně
kontrolního výboru p. Hlavínová.
Na řádném zasedání ZO dne 10.2.2016 byla schválena usnesení č. 5-13, 15. Na vědomí bylo
vzato usnesení č. 14. V ukládající části zápisu byl uložen úkol k usnesení č. 16 – ZO ukládá
starostovi svolat další řádné zasedání zastupitelstva nejpozději do 20.4.2016 – úkol byl
splněn.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne 10.2.2016
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato

Zpráva o plnění rozpočtu obce Pašovice za 1.Q/2016
Zprávu o plnění rozpočtu 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

Finanční prostředky k 31.3.2016:
ZBÚ – KB a.s.
ČNB
Pokladna

Nesplacený úvěr – KB a.s.
ŠkoFIN

Rozpočet
6.117.000,00
682.000,00
0
131.300,00
6.931.000,00
5.956.000,00
2.204.000,00
8.160.000,00

Plnění
3.838.664,91
465.123,46
0
32.800,00
4.336.588,37
2.800.797,37
2.452,00
2.803.249,37

%
62,75
68,20
0
24,98
62,57
47,02
0,11
34,35

6.808.053,83
271.118,90
34.508,00

2.534.470,00
0 - úvěr splacen 4.3.2016

Návrh usnesení:
ZO schvaluje zprávu o plnění rozpočtu obce za 1.Q/2016
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato

Zprávy komisí a výborů o činnosti za uplynulé období
Finanční výbor – p. Juráková: členové zpracovali návrh změny rozpočtu č. 1/2016, návrh
závěrečného účtu za rok 2015 a zprávu o plnění rozpočtu za 1.Q/2016.
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Kontrolní výbor – p. Hlavínová: kontrola plnění usnesení, podpisy ověřovatelů zápisů ze
zasedání ZO, docházka členů ZO na zasedání a kontrola doložení písemných omluvenek,
zpracování inventur a inv.zprávy, kontrola přijatých a vydaných faktur a mzdová kontrola.
Sociální komise – p. Hasíková: spolupráce s občany při vyřizování příspěvků na péči, pomoc
při sepisování odvolání, poskytování tiskopisů žádostí o příspěvky, ostatní poradenská
činnost v sociální oblasti, návštěvy 4 domácností – poskytnutí odborné poradenské pomoci.
Komise životního prostředí – p. Sukup: členové sledovali postup při kácení obecního lesa
Březí, p. Jahoda požaduje odklizení sloupu el.vedení z jeho pozemku, komise upozorňuje na
havarijní stav lipového stromořadí kolem chodníku na hřbitov (lípy jsou v majetku Singulární
společnosti).
Kulturní komise – p. Knechtlová: členové komise se v lednu podíleli na přípravě
společenského plesu, v únoru navštívili 2 jubilantky obce.
Přítomní členové ZO nemají k předloženým zprávám připomínky a dotazy.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zprávy o činnosti výborů a komisí za 1.Q/2016
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato

Upřesnění objemu 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
Dovybavení sběrného dvoru
Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého
Výměna podlahy v lehárně MŠ
VO v nové ulici „Požár“ (4 lampy na straně RD)
Oplocení zahrady MŠ ze dvora.
Oprava zídky před MŠ po autonehodě - probíhá jednání s pojišťovnou.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje investiční a neinvestiční akce na rok 2016 dle schváleného rozpočtu
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato

Smlouva o odkoupení kanalizačního řadu
Předmětem smlouvy je odkoupení kanalizačního řadu DN 300 mm v délce 24,33 m,
uloženého v pozemku parc.č. 3120 v obci Pašovice. Stavba byla původně zkolaudovaná jako
přípojka dne 11.4.2003. Následně byla dle souhlasu se změnou užívání stavby, vydaného
MěÚ UH.Brod, odb. ŽP a zemědělství dne 21.12.2015, č.j. OZP/2865/15-2/Va, změněna na
stoku kanalizace pro veřejnou potřebu v délce 24,3 m potrubí PVC DN 300.
Obec Pašovice jako majitel veškeré kanalizace tento kanalizační řad odkupuje z důvodu
napojení nových domů v této ulici.
Členové zastupitelstva na minulých jednáních byli podrobně seznámeni s problematikou
v této části obce a nemají k odkoupení řadu připomínky ani výhrady.
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Návrh usnesení:
ZO schvaluje smlouvu o odkoupení kanalizačního řadu v délce 24,33 m, uloženého
v pozemku parc.č. 3120 v k.ú. Pašovice, a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy
Hlasování: PRO: 7, ZDRŽEL SE: 1 (Sukup)
Usnesení bylo přijato

Informace o VPP v roce 2016
V únoru 2016 byl Úřadu práce v Uherském Hradišti podán projekt na vytvoření 4 pracovních
míst v rámci veřejně prospěšných prací v obci Pašovice. Vzhledem ke zpřísněným
podmínkám výběru byl celý projekt zamítnut s doporučením, aby byl zpracován nový projekt,
který bude zohledňovat podmínky pro přijetí uchazečů, platné v letošním roce. Dne
19.4.2016 byl podán nový projekt s návrhem na vytvoření 2 pracovních míst v rámci VPP na
období od 16.5.2016 do 30.11.2016. O výsledku jednání bude zastupitelstvo informováno na
příštím zasedání.

Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí zprávu o stavu žádosti o přijetí uchazečů o práci v rámci VPP v roce
2016
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Žádosti občanů
1. p. Stanislav Vlk, Pašovice 230, žádá zastupitelstvo, aby zajistilo vyčištění jeho pozemku p.č.
3119, na kterém byla při stavbě průlehu deponovaná zemina – zajistí starosta.
2. Ředitel ZŠ Prakšice podal žádost o dotaci 7.000 Kč na vybavení včelařského kroužku při ZŠ.
Členové ZO navrhují poskytnout finanční dar 5.000 Kč.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí finančního daru 5.000 Kč ZŠ a MŠ Prakšice na
vybavení včelařského kroužku a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato

3. Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Luhačovice, Uherskobrodská 81, 763 26
Luhačovice, podaly žádost o odkoupení cca 10 m2 z parcely č. 2328, jejímž majitelem je Obec
Pašovice. Požadovaná část pozemku navazuje na parcelu č. 2330, na které má být
vybudována lesní cesta typu 1L 5/30 (jedná se o trvalou stavbu). Starosta navrhuje zveřejnit
záměr prodeje části pozemku p.č. 2328, o dalším postupu bude jednáno na dalším zasedání
ZO.
Návrh usnesení: ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku (cca 10 m2) p.č. 2328 v k.ú.
Pašovice na Moravě
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato

-5-

Změna rozpočtu č. 1/2016
Návrh změny rozpočtu zpracovali členové finančního výboru. Jedná se o navýšení daně
z příjmů PO za obec, autopojištění za vozidlo ŠKODA ROOMSTER, nákup reflexních pásek,
dokončení automatizace místní knihovny (zapojení dotace MK do rozpočtu obce a vlastní
podíl obce), jednorázová úhrada od E.ON a.s. za zřízení věcného břemene, nákup pozemku
p.č. 1938/51 ve sportovním areálu a poskytnutí finančního daru ZŠ Prakšice.
Členové ZO obdrželi návrh na změnu rozpočtu v předstihu, nemají připomínky a jiné návrhy.
Návrh usnesení: ZO schvaluje změnu rozpočtu č. 1/2016
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato

RŮZNÉ
1. Starosta obce Pašovice předložil k projednání a schválení žádosti spolků o poskytnutí
neinvestičních dotací z rozpočtu obce Pašovice v roce 2016:
Myslivecký spolek „Březí“, Pašovice-Maršov
8.000 Kč
Spolek rybářů rybníkářství Holomňa, Prakšice 127
8.000 Kč
Základní škola a Mateřská škola Prakšice, Prakšice 100 11.000 Kč
TJ SOKOL Prakšice-Pašovice
40.000 Kč
Sbor dobrovolných hasičů Pašovice, Pašovice 100
20.000 Kč
Výše poskytnutých dotací byla již projednána v roce 2015 a zařazena do rozpočtu na rok
2016, členové ZO nemají připomínky.

Návrh usnesení: ZO schvaluje neinvestiční dotace z rozpočtu obce Pašovice v roce 2016
pro
Myslivecký spolek „Březí“, Pašovice-Maršov
8.000 Kč
Spolek rybářů rybníkářství Holomňa, Prakšice 127
8.000 Kč
Základní škola a Mateřská škola Prakšice, Prakšice 100
11.000 Kč
TJ SOKOL Prakšice-Pašovice
40.000 Kč
Sbor dobrovolných hasičů Pašovice, Pašovice 100
20.000 Kč
a pověřuje starostu podpisem smluv
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
2. Starosta obce Pašovice předložil k projednání a schválení žádosti spolků o poskytnutí
finančního daru na zajištění činnosti v roce 2016:
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s.
1.000 Kč
Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Uherský Brod
1.000 Kč
Letecký a modelářský klub Prakšice-Pašovice, o.s.
2.000 Kč
AUDIOHELP z.s. Uherský Brod
1.000 Kč
Folklorní soubor HOLOMŇA Prakšice
3.000 Kč
Výše poskytnutých finančních darů zastupitelstvo projednalo v listopadu 2015 a zařadilo do
rozpočtu na rok 2016, členové ZO nemají připomínky.
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Návrh usnesení: ZO schvaluje finanční dary z rozpočtu obce Pašovice v roce 2016 pro
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s.
1.000 Kč
Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Uherský Brod
1.000 Kč
Letecký a modelářský klub Prakšice-Pašovice, o.s.
2.000 Kč
AUDIOHELP z.s. Uherský Brod
1.000 Kč
Folklorní soubor HOLOMŇA Prakšice
3.000 Kč
A pověřuje starostu obce podpisem smluv
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato

3. Schválení směrnice o postupech a pravidlech vedení účetnictví
Účetní obecního úřadu od ledna 2016 využívá účetní modul KXF firmy GORDIC pro
komunikaci s bankou a z tohoto důvodu bylo třeba vzhledem k zavedení nové číselné řady
účetních dokladů upravit tuto směrnici.
Členové ZO nemají připomínky ani dotazy.

Návrh usnesení: ZO schvaluje směrnici „Postupy a pravidla vedení účetnictví“, platnou od
1.1.2016
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
DISKUSE
p. Sukup navrhl dodatečné seřízení nově nainstalovaných zrcadel na křižovatkách v obci,
stávající stav není zcela vyhovující. Starosta osloví dodavatelskou firmu a zajistí úpravu.
Stanovení termínu pro další řádné zasedání zastupitelstva obce
Starosta obce navrhuje svolat další řádné zasedání ZO nejpozději do 15.6.2016.
Členové ZO nemají připomínky.

Návrh usnesení:
ZO pověřuje starostu obce svolat další řádné zasedání ZO nejpozději do 15.6.2016
Hlasování: PRO: 8
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.

-7Zasedání zastupitelstva obce Pašovice ukončil starosta obce Vlastimil Řezníček v 20.40 hod.
Zápis byl vyhotoven 21. 4. 2016
Zapisovatel: Jana Kůrová

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

………………………….. dne …………………………

