Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 15. 6. 2016
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

__________________________________________________________________________________________

Přítomni:
Omluveni:

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

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 3.6.2016 do 15.6.2016,
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, a navrhl jeho změnu
a doplnění:
Bod 5. Zpráva o hospodaření PO MŠ Pašovice se ruší a nahrazuje se: Projednání a schválení
příkazní smlouvy o administraci na výběrové řízení pro stavbu sběrného dvoru a opravu
místní komunikace v části obce Podbůdí.
Doplňuje se bod jednání: Projednání a schválení metodického pokynu ZO Pašovice pro
zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu. Nikdo z přítomných nenavrhl další
doplňky nebo změny.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje doplněný program 4. zasedání zastupitelstva, konaného dne 15.6.2016
Předsedající nechal hlasovat o přijetí programu : PRO: 8
Usnesení bylo přijato.

Volba ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Marka Beníčka a p. Miluši Knechtlovou.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
ZO určuje ověřovatele zápisu p. Marka Beníčka a p. Miluši Knechtlovou
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato.

Volba členů návrhové komise
Předsedající navrhl jako členy návrhové komise p. Ivanu Hlavínovou a p. Ludmilu
Jurákovou.
Nikdo z přítomných nepředložil jiný návrh.
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Návrh usnesení:
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Ivana Hlavínová a p. Ludmila Juráková
Hlasování: PRO: 8
Návrhová komise byla určena.
Předsedající určil zapisovatelku zasedání zastupitelstva obce Janu Kůrovou.

Kontrola plnění usnesení
Zprávu o kontrole plnění usnesení ze zasedání ZO dne 20.4.2016 předložila předsedkyně
kontrolního výboru p. Hlavínová.
Na řádném zasedání ZO dne 20.4.2016 byla schválena usnesení č. 17-24 a 26-31. Na vědomí
bylo vzato usnesení č. 25. V ukládající části zápisu byl uložen úkol k usnesení č. 32 – ZO
ukládá starostovi svolat další řádné zasedání zastupitelstva nejpozději do 15.6.2016 – úkol
byl splněn.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne 20.4.2016
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato

Projednání a schválení závěrečného účtu obce Pašovice za rok 2015
Závěrečný účet zpracovali členové finančního výboru, předkládá předsedkyně FV Ludmila
Juráková. Závěrečný účet je přílohou zápisu. Obsahuje údaje o plnění příjmů a výdajů za rok
2015, informaci o stavu sociálního fondu, o hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí
(PO MŠ Pašovice). Dále poskytuje informace o vyúčtování finančních vztahů ke státnímu
rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně i vyúčtování finančních vztahů k příjemcům
podpory z rozpočtu obce. Obec Pašovice neprovozuje hospodářskou činnost. Posledním
bodem závěrečného účtu je citace závěru zprávy č. 63/2015/IAK o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Pašovice za rok 2015, která je navíc nedílnou součástí závěrečného účtu.
Vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015: ZO schvaluje vypořádání hospodářského
výsledku z hlavní činnosti za rok 2015 ve výši 619.947,54 Kč (stav účtu 431 0315) a jeho
převedení na účet 432 0315 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.
Závěrečný účet také obsahoval přílohu účetní závěrky dle zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví.
Členové zastupitelstva obdrželi návrh závěrečného účtu včetně přílohy v elektronické
podobě 15.4.2016, s jeho obsahem jsou seznámeni a nemají připomínky.
Závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce a na elektronické úřední desce od 18.4.2016
do 6.5.2016.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje závěrečný účet obce Pašovice za rok 2015 a jeho přílohu – Zprávu
č. 63/2015/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pašovice za rok 2015 – bez
výhrad
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
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Pověření člena zastupitelstva obce k provádění civilních obřadů
Starosta obce navrhuje pověřit jednoho z členů zastupitelstva obce Pašovice prováděním
civilních obřadů v případě nepřítomnosti starosty z důvodu čerpání řádné dovolené nebo
nemoci. Navrhuje místostarostu obce. Nikdo z přítomných členů ZO nemá jiný návrh ani
výhrady k návrhu.
Návrh usnesení:
ZO pověřuje místostarostu obce Pašovice provádět
veškeré civilní obřady
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato

v případě nepřítomnosti starosty

Příkazní smlouva k přípravě a zajištění průběhu výběrového řízení na akci „Dovybavení
sběrného dvoru Pašovice“
Starosta obce navrhl pověřit zajištěním výběrového řízení na dodavatele stavby
„Dovybavení sběrného dvoru Pašovice“ Mgr. Miroslavu Pilařovou, a to v souladu se
Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory OPŽP a se zákonem č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách v platném znění. Dle návrhu příkazní smlouvy zajistí výběrové řízení
od zpracování a odeslání písemné výzvy až po uveřejnění výsledku veřejné zakázky, případně
zrušení veřejné zakázky. Předpokládaný konec zadávacího řízení je 31.7.2016. Otevírání
obálek s nabídkami se za obec zúčastní dva členové zastupitelstva: Vlastimil Řezníček
a Radim Karlík.
Členové zastupitelstva prozkoumali návrh příkazní smlouvy a návrh kupní smlouvy
na dodávku štěpkovače, kontejnerů a přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení, která bude
po ukončeném výběrovém řízení doplněna o vysoutěžené ceny a neshledali nedostatky.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje příkazní smlouvu pro Mgr. Miroslavu Pilařovou, Lipová 126, na zajištění
administrace výběrového řízení „Dovybavení sběrného dvoru Pašovice“ a pověřuje
starostu obce podpisem příkazní smlouvy a podpisem kupní smlouvy s vítězem
výběrového řízení na akci „Dovybavení sběrného dvoru Pašovice“
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato

Smlouva na zajištění výběrového řízení pro akci „Oprava místní komunikace Podbůdí“
Starosta obce po provedení průzkumu v sousedních obcích a v členských obcích RZM navrhl
pověřit firmu EKA PROJEKT s.r.o., Nejedlého 373/1 Brno, zajištěním výběrového řízení na akci
„Oprava místní komunikace Podbůdí“, která zahrnuje vypsání výzvy, konzultaci, seřazení
příloh a vyhodnocení výběrového řízení. Otevírání obálek s nabídkami se za obec zúčastní
dva členové zastupitelstva: Vlastimil Řezníček a Radim Karlík.
Členové zastupitelstva prozkoumali nabídku firmy EKA PROJEKT s.r.o. a nemají připomínek.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje firmu EKA PROJEKT s.r.o., Nejedlého 373/1, Brno, jako dodavatele
výběrového řízení mimo režim zákona pro akci „Oprava místní komunikace Podbůdí“
a pověřuje starostu obce podpisem příkazní smlouvy a podpisem smlouvy o dílo s vítězem
výběrového řízení na akci „Oprava místní komunikace Podbůdí“

Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
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Projednání a schválení žádosti o povolení výjimky z počtu dětí v PO MŠ Pašovice
Ředitelka PO MŠ Pašovice podala dne 31.5.2016 písemnou žádost o povolení výjimky z počtu
dětí, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším
odborném a jiném vzdělávání, podle § 23 odst. 5 a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání § 2 odst. 2 a naplnit třídu mateřské školy do počtu 28 dětí. Výjimku žádá pro
školní rok 2016/2017, tj. od 1.9.2016 do 31.8.2017.
Členové zastupitelstva nemají připomínky a výhrady.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje výjimku z počtu dětí PO MŠ Pašovice pro školní rok 2016/2017 (tj. od
1.9.2016 do 31.8.2017), a to do 28, slovy dvaceti osmi dětí, smyslově, tělesně a duševně
zdravých
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato

Připravenost sportovního areálu na letní sezónu
Zprávu předkládá místostarosta obce Radim Karlík. Stav dětského hřiště a tenisového kurtu
je bez závad a nebrání užívání. Vybudování vodovodní přípojky je ve fázi vyřizování
stavebního povolení, koupaliště bude napuštěno z hydrantu a na dopuštění uniklé vody bude
využita nově zhotovená přípojka. Před zahájením provozu bude provedena oprava Pisoárů
a splachovadel na WC. Byl proveden nátěr bazénu. Předpokládaný termín otevření letního
koupaliště: 1.7.2016.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu o připravenosti sportovního areálu na letní
sezónu
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato

Nařízení obce č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád a stanoví zákaz podomního
a pochůzkového prodeje
Starosta obce zpracoval návrh nařízení, které vymezuje podmínky, za kterých lze na území
obce uskutečnit nabídku, prodej zboží a poskytovat služby mimo provozovnu a stanovuje,
které druhy prodej zboží nebo poskytování služeb, prováděné mimo provozovnu jsou
na území obce zakázány.
Členové zastupitelstva obdrželi návrh nařízení v předstihu, prostudovali jej a nemají k jeho
obsahu připomínky.

Návrh usnesení: ZO schvaluje Nařízení obce č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád a stanoví
zákaz podomního a pochůzkového prodeje
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
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Účetní závěrka obce Pašovice za rok 2015
Členové zastupitelstva obce byli seznámeni s obsahem účetních výkazů – rozvaha, výkaz
zisku a ztráty a příloha za období 12/2015, nemají k jejich obsahu připomínek. O schvalování
účetní závěrky za rok 2015 byl vyhotoven protokol, který je přílohou zápisu.
Návrh usnesení: ZO schvaluje účetní závěrku obce Pašovice za rok 2015 – bez výhrad
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato

Účetní závěrka PO MŠ Pašovice za rok 2015
Členové zastupitelstva obce byli seznámeni s obsahem účetních výkazů – rozvaha, výkaz
zisku a ztráty a příloha za období 12/2015, nemají k jejich obsahu připomínek. O schvalování
účetní závěrky za rok 2015 byl vyhotoven protokol, který je přílohou zápisu.
Návrh usnesení: ZO schvaluje účetní závěrku PO MŠ Pašovice za rok 2015 – bez výhrad
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato

Změna rozpočtu č. 2/2016
Návrh na změnu rozpočtu zpracovali členové finančního výboru, předkládá předsedkyně FV
p. Juráková. V příjmové části se jedná o navýšení rozpočtu o 252.050 Kč, ve výdajové části se
rozpočet navyšuje o částku 434.050 Kč. Financování (pol. 8115) se navyšuje o 182.000 Kč,
které budou použity ze zůstatku fin.prostředků z roku 2015. Členové zastupitelstva obdrželi
návrh v předstihu, s jeho obsahem jsou seznámeni a nemají připomínky ani návrhy
na doplnění nebo změnu.
Návrh usnesení: ZO schvaluje změnu rozpočtu č. 2/2016
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato

Metodický pokyn pro zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu
Starosta obce zpracoval a předložil k připomínkování návrh metodického pokynu pro
zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu. Člen zastupitelstva p. Sukup
porovnal návrh metodického pokynu se směrnicí o zadávání zakázek malého rozsahu,
schválenou dne 12.2.2014, platnou od 1.3.2014, a neshledal rozdíly kromě stanovení horní
hranice, která se zvyšuje na 400.000 Kč bez DPH. Nepovažuje za nutné tento pokyn
schvalovat. Další členové zastupitelstva nevznesli dotazy nebo připomínky.
Návrh usnesení: ZO schvaluje metodický pokyn zastupitelstva obce Pašovice pro zadávání
a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu
Hlasování: PRO: 7, PROTI: 1 (Sukup)
Usnesení bylo přijato

Žádosti občanů
- p. Kordík, majitel RD č. 57, podal žádost o schválení překopu místní komunikace nebo
provedení protlaku pod místní komunikací za účelem zhotovení vodovodní přípojky k jeho
domu. Starosta obce navrhuje schválení protlaku. Protlak pod komunikací nezpůsobí
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dopravní omezení v této části obce a nepoškodí konstrukci vozovky. Ostatní členové ZO
nemají k návrhu připomínek.
- Žádost TJ SOKOL Prakšice-Pašovice o finanční příspěvek 5.000 Kč na zajištění oslavy
80.výročí založení SOKOLA, která se uskuteční 16.7.2016 na hřišti v Prakšicích. Členové ZO
navrhují poskytnout částku max. 5.000 Kč formou proplacení předložených faktur nebo
účtenek, dokládajících nákup občerstvení kromě alkoholických nápojů a cigaret.
Návrh usnesení: ZO schvaluje vyplacení částky 5.000 Kč na nákup občerstvení při
příležitosti oslavy 80.výročí založení TJ SOKOL Prakšice-Pašovice
Hlasování: PRO: 5, PROTI: 1 (Řezníček), ZDRŽEL SE: 2 (Knechtlová, Valeriánová)
Usnesení bylo přijato
RŮZNÉ

p. Sukup vznesl dotaz na starostu, kdy budou u cesty k Maršovu vysázeny nové oskeruše.
Starosta sdělil, že firma EKOTIP Částkov výsadbu provede na podzim.
p. Sukup navrhuje zpracovat vyhlášku, která bude řešit sankce vůči majitelům psů, kteří
volně pobíhají po obci a ohrožují bezpečnost především malých dětí. Starosta navrhl,
že vyhlášku zpracuje a zastupitelstvo projedná na dalším řádném zasedání.
p. Sukup navrhuje před realizací opravy MK Podbůdí opravit kanalizační vpusť u RD č. 105.

p. Sukup se zajímal, jakým způsobem jsou evidované cesty obecním vozidlem ŠKODA
ROOMSTER. Starosta mu předložil knihu jízd.

p. Hasíková vznesla dotaz, zda jsou na OÚ uloženy všechny kroniky obce za předešlé roky.
Starosta sdělil, že ve spisovně obecního úřadu jsou uloženy kroniky za období 2003-2014.
Do konce pololetí 2016 bude předložena kronika za rok 2015.
p. Knechtlová vznesla dotaz, jak se obec Pašovice postaví k návrhu nového zákona
o odpadech. Těsně před konáním zasedání ZO obdrželi členové ZO elektronickou poštou
návrh petice obcí k násobnému zdražování odpadového hospodářství. Vzhledem k tomu, že
informace o tomto zákonu teprve začínají přicházet, bude se touto problematikou zabývat
zastupitelstvo na dalším řádném zasedání.
Starosta obce navrhuje svolat další řádné zasedání ZO nejpozději do 7.9.2016.
Členové ZO nemají připomínky.

Návrh usnesení:
ZO pověřuje starostu obce svolat další řádné zasedání ZO nejpozději do 7.9.2016
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
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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.
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Zasedání zastupitelstva obce Pašovice ukončil starosta obce Vlastimil Řezníček v 20.40 hod.
Zápis byl vyhotoven 16. 6. 2016
Zapisovatel: Jana Kůrová

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

………………………….. dne …………………………

