Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 6. 3. 2007
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

__________________________________________________________________________________________

Přítomni:

Jaromír Čáp, Josef Gajdůšek, Dana Kadlčková, Stanislav Marášek,
Jarmila Mikulčíková, Marie Nedbalová, ing. Vojtěch Pekař, Milan Popelka,
Jitka Hasíková

Jednání zastupitelstva obce, konaného v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájil
v 19.00 hod. Jaromír Čáp.
Předsedající přečetl program zasedání. Navrhl doplnit program o následující bod:
- zpráva o plnění usnesení ze dne 8.2.2007
Hlasování o přijetí doplněného programu jednání: PRO: 8, NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato.
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Jarmilu Mikulčíkovou a Josefa Gajdůška.
Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu: PRO: 8, NEHLASOVAL: 1
Ověřovatelé zápisu byli určeni.
Předsedající navrhl členy návrhové komise p. Jitku Hasíkovou a Stanislava Maráška.
Hlasování o schválení návrhové komise: PRO: 8, NEHLASOVAL: 1
Návrhová komise byla určena.
Předsedající určil zapisovatelkou zasedání zastupitelstva obce Janu Kůrovou.
Kontrola plnění usnesení
Zprávu o plnění usnesení ze dne 8.2.2007 přednesla předsedkyně kontrolního výboru
p. Nedbalová. Zpráva je součástí zápisu. Z celkového počtu 19 usnesení byla schválena
usnesení č. 1-7, 9-12, 14, 16 a 17. Na vědomí bylo vzato usnesení č. 8 – jednání ve věci
zajištění dotací na schválené investiční a neinvestiční akce, usnesení č. 13 – zpráva o průběhu
výběrového řízení na provozovatele KD, usnesení č. 15 – zpráva o průběhu rekonstrukce KD
a stavby rybníka.
V ukládací části zápisu bylo splněno usnesení č. 18 – svolání dalšího jednání ZO nejpozději
do 16.3.2007 – úkol splněn.
Hlasování o přijetí zprávy o plnění usnesení: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Zpráva o průběhu investičních a neinvestičních akcí
Zprávu přednesl starosta obce:
Na stavbě kulturního domu se koná každé úterý kontrolní den. Je dokončena elektroinstalace,
vodoinstalace, odpady, probíhá příprava vnitřních omítek, je postaveno lešení a připravuje se
fasáda.
Rybník – práce budou pokračovat v jarních měsících.
Parkoviště za budovou KD – v současné době se řeší odvod dešťových vod ze zpevněných
ploch do kanalizace. Starosta uvažuje, že by dodavatel stavby parkoviště mohl být osloven
zároveň jako dodavatel stavby sběrného dvora.
Hlasování o schválení zprávy o průběhu investičních akcí: PRO: 9
Usnesení bylo přijato

-2Zpráva o průběhu výběrového řízení na provozovatele kulturního domu č.214 v obci Pašovice
Obchodní veřejnou soutěž o nejvhodnější návrh smlouvy o pronájmu KD č. 214 zpracovala
ing. Košinová, která se zúčastnila otevírání obálek dne 21.2.2007 a zpracovala písemné
vyhodnocení podaných nabídek – zpráva je součástí zápisu. Dalšími členy komise byli
Jaromír Čáp – starosta obce, Josef Gajdůšek – místostarosta obce a Marie Nedbalová
– předseda kontrolního výboru.
Bylo podáno 6 nabídek, všechny splnily soutěžní podmínky:
-

Pivovar Janáček a.s. Uherský Brod: navrhuje nájem 15.000,-Kč. Nabízí provozování
dosavadní hostinské činnosti včetně kulturních akcí, nic nového není nabízeno. Z hlediska
vybavení nabízí výčepní a chladící zařízení.
Hodnocení ing. Košinové: 90%

-

Pavel Tichopádek, Uherské Hradiště: navrhuje nájem 20.000,-Kč. Po dohodě s obcí
hodlá ponechat stávající zaměstnance. Chce pokračovat v dosavadní činnosti, ke které je
objekt využíván. Provozuje pohostinství v Nedachlebicích.
Hodnocení ing. Košinové: 79%

-

Marek Důbrava, Prakšice 297: navrhuje nájem 15.000,-Kč. V současné době je
zaměstnán jako kuchař-číšník a provozní ve firmě Stunex-Plus s.r.o. Pokud bude vybrán
jako provozovatel kulturního domu v Pašovicích, založí si živnost. Pracoval v pizzeriích
ve Zlíně a v Rakousku. Doložen výuční list.
Hodnocení ing. Košinové: 82%

-

Pavel Ježek, Uherský Brod: navrhuje nájem 15.000,-Kč. Hostinskou činnost provozuje
od roku 1997 – pohostinství v Těšově a ve Vlčnově. O vybavení objektu se nezmiňuje.
Výuční list nedoložil, pouze živnostenský list na hostinskou činnost.
Hodnocení ing. Košinové: 78%

-

Veronika Pomykalová, Hluk: navrhuje nájem 15.000,-Kč. Hostinskou činnost provozuje
od r. 2001, neuvádí název ani místo provozoven, nenabízí nic nového ani jak zajistí
vybavení provozovny. Nabízí zachování dosavadního provozu. Předložila živnostenský
list – hostinská činnost, výuční list nepředložila.
Hodnocení ing. Košinové: 75%

-

Vítězslav Komárek, Lukov: nabízí nájem 15.000,-Kč. Reference a praxe v oboru
v tuzemsku a v zahraničí. Vyučen v oboru kuchař-číšník, vystudoval Střední hotelovou
školu. V Rakousku absolvoval odborné kurzy ve svém oboru – doložil certifikáty. Do
vybavení objektu chce investovat 600-700 tisíc Kč. Nabízí zlepšení stávajícího provozu,
zřízení oddělení pro nekuřáky, páteční posezení při harmonice, zřízení letní zahrádky,
zvýšení množství a úrovně nabízených služeb a produktů. Doložil všechny doklady
o dosaženém vzdělání včetně referencí a praxe.
Hodnocení ing. Košinové: 98%

Hlasování o schválení zprávy o průběhu výběrového řízení na provozovatele nebytových
prostor č. 214 v Pašovicích: PRO: 9
Usnesení bylo přijato

-3Výběr provozovatele nebytových prostor č. 214 v obci Pašovice
Starosta vyzval jednotlivé členy zastupitelstva, aby sdělili jméno zájemce, kterému dávají svůj
hlas:
Milan Popelka: hlasuje pro Vítězslava Komárka, Lukov
Jarmila Mikulčíková: hlasuje pro Vítězslava Komárka, Lukov
Josef Gajdůšek: hlasuje pro Vítězslava Komárka, Lukov
Ing. Vojtěch Pekař: hlasuje pro Vítězslava Komárka, Lukov
Stanislav Marášek: hlasuje pro Marka Důbravu, Prakšice
Jitka Hasíková: hlasuje pro Marka Důbravu, Prakšice
Dana Kadlčková: hlasuje pro Marka Důbravu, Prakšice
Marie Nedbalová: hlasuje pro Marka Důbravu, Prakšice
Jaromír Čáp: hlasuje pro Vítězslava Komárka, Lukov
Provozovatelem kulturního domu č.p. 214 v obci Pašovice byl vybrán p. Vítězslav Komárek,
Lukov, POČTEM HLASŮ 5
Usnesení bylo přijato
Uzavření nájemní smlouvy s vybraným provozovatelem
Zastupitelstvo obce stanovuje výši měsíčního nájemného z budovy kult.domu 15.000,-- Kč.
Starosta obce uzavře nájemní smlouvu na budovu kult.domu na dobu neurčitou s platností
od 1. 5. 2007 s možností podání 3-měsíční výpovědní lhůty bez udání důvodu. Součástí
nájemní smlouvy bude podnikatelský záměr.
Hlasování o podmínkách uzavření nájemní smlouvy s provozovatelem kulturního domu:
PRO: 9
Organizační záležitosti
p. Karlík č. 141 a p. Jahodová č. 1 si stěžují na nesnesitelné chování p. Pláška, který přebývá
v rodinném domku č.p. 2 (majitel p. Miloslav Gregůrek). Před tímto domem je umístěn
přívěsný vozík s rozkládajícími se zbytky masa a zdechlinami, kterými p. Plášek krmí svých
cca 13 psů. V této části obce se šíří nesnesitelný zápach a sousedé mají obavu z možné
nákazy. Protože pozemek u RD č. 2 není oplocený, psi se pohybují po dvorku a po zahradě
p. Karlíka a tím jej omezují v užívání svého pozemku. Žádá tímto členy ZO, aby zakročili a
sjednali nápravu.
Starosta obce společně s p. Popelkou bude tuto situaci řešit.
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Majetek, převedený na obec z rušených vojenských zásob, bude uskladněn v areále
zemědělské farmy v Pašovicích. Podmínky nájmu budou upřesněny.
p. Karlík vznesl dotaz, jestli se bude měnit kostkový povrch hlavní komunikace za asfaltový.
Starosta sdělil, že komunikace je státní a v následujících 5 letech je přislíbena celková
rekonstrukce a výměna povrchu v úseku Pašovice – Doubravy.
p. Gaťařík vznesl dotaz, jak se bude řešit jeho požadavek na osazení dopravní značky „zákaz
vjezdu“ před RD č. 103. Připomněl, že se v těchto místech nachází 2 zdroje pitné vody.
Starosta přislíbil řešení situace.

-4p. Gajdůšek sdělil, že kryt na studnu na návsi je zakoupený a v jarních měsících bude
provedena výměna.
p. Kadlčková – předsedkyně kulturní komise sdělila, že byla upozorněna na dotaz občana
obce, kdy bude pořádáno vítání občánků. Vzhledem k tomu, že je v této funkci od listopadu
2006, bude nabízet vítání občánků rodinám, jejichž děti se narodí v letošním roce (podmínkou
je trvalý pobyt v obci).
Zastupitelstvo obce Pašovice ukládá starostovi svolat další řádné zasedání nejpozději
do 5.4.2007.
Hlasování: PRO: 9
Rekapitulace usnesení
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.
Ustavující zasedání zastupitelstva obce Pašovice ukončil starosta obce Jaromír Čáp
ve 20.45 hod.

