Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 7. 9. 2016
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

__________________________________________________________________________________________

Přítomni:
Omluveni:

Vlastimil Řezníček, Ludmila Juráková, Bc. Ivana Hlavínová, Radim Karlík,
Mgr. Jiří Sukup, Marek Beníček, Bc. Jana Valeriánová, ing. Miluše Knechtlová
Bc. 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 17.8.2016 do 7.9.2016,
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 doplnění:
- Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro Českou telekomunikační
infrastrukturu a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3
- žádost FS HOLOMŇA o příspěvek na tisk kalendáře
- projednání smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 3120 – rozšíření sítě
NN – M.Sychra
Návrh usnesení:
ZO schvaluje doplněný program 5. zasedání zastupitelstva, konaného dne 7.9.2016
Předsedající nechal hlasovat o přijetí programu : PRO: 7
NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato.

Volba ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Radima Karlíka a p. Ludmilu Jurákovou.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
ZO určuje ověřovatele zápisu p. Radima Karlíka a p. Ludmilu Jurákovou
Hlasování: PRO: 7
NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato.

Volba členů návrhové komise
Předsedající navrhl jako členy návrhové komise p. Jiřího Sukupa a p. Miluši Knechtlovou.
Nikdo z přítomných nepředložil jiný návrh.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Jiří Sukup a p. Miluše Knechtlová

Hlasování: PRO: 7 NEHLASOVAL: 1
Návrhová komise byla určena.
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Předsedající určil zapisovatelku zasedání zastupitelstva obce Janu Kůrovou.

Kontrola plnění usnesení
Zprávu o kontrole plnění usnesení ze zasedání ZO dne 15.6.2016 předložila předsedkyně
kontrolního výboru p. Hlavínová.
Na řádném zasedání ZO dne 15.6.2016 byla schválena usnesení č. 33-41 a 43-48. Na vědomí
bylo vzato usnesení č. 42.
V ukládající části zápisu byl uložen úkol k usnesení č. 49 – ZO ukládá starostovi svolat další
řádné zasedání zastupitelstva nejpozději do 7.9.2016 – úkol byl splněn.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne 15.6.2016
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato

Zpráva o finančním hospodaření obce za 1.pololetí 2016
Zprávu předložila předsedkyně finančního výboru Ludmila Juráková.
Třída 1 – Daňové příjmy
Třída 2 – Nedaňové příjmy
Třída 3 – Kapitálové příjmy
Třída 4 – přijaté transfery
PŘÍJMY CELKEM
Třída 5 – Běžné výdaje
Třída 6 – Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM

Rozpočet
7.979.700,00
772.000,00
0,00
321.350,00
9.070.050,00
8.072.050,00
2.494.000,00
10.566.050,00

Skutečnost
5.641.267,30
661.187,27
0,00
84.600,00
6.387.054,57
4.115.211,66
265.885,35
4.381.097,01

Finanční prostředky k 30.6.2016:
BÚ – KB
7.108.218,79 Kč
BÚ – ČNB
322.882,50 Kč
Pokladna
47.438,00 Kč
Výše nesplaceného úvěru na rekonstrukci budovy KD: 2.413.780,00 Kč
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zprávu o finančním hospodaření obce za 1.pololetí 2016
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato

%
70,72
85,65
0,00
26,33
70,42
50,98
10,66
41,46

Změna rozpočtu č. 3/2016
Návrh na změnu rozpočtu zpracovali členové finančního výboru, předkládá předsedkyně FV
p. Juráková. Do rozpočtu byly zapojeny přijaté sponzorské dary, dotace na zajištění krajských
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voleb a investiční dotace na dovybavení sběrného dvoru. Členové zastupitelstva neměli
připomínky.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje změnu rozpočtu č. 3/2016
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato

Zpráva o plnění úkolů za 1.pololetí 2016
Zprávu o plnění úkolů předkládá starosta obce.
- realizace bezpečnostních prvků u budovy MŠ
- vydání zpravodaje č. 1/2016
- administrace žádosti o vydání stavebního povolení na vodovodní přípojku k bazénu
- výměna okna v chodbě obecního bytu č. 128
- oprava plotu, pavilonu a hospodářské budovy v areálu MŠ
- zprovoznění koupaliště na letní sezónu
- oprava podlahy v lehárně MŠ
- projektová dokumentace veřejného osvětlení v nové ulici u vjezdu do obce ve směru
od Prakšic – zadáno
- oprava polní cesty P1 (pod Alejí) v rámci reklamace
- obec získala dotaci od od MŽP na dovybavení sběrného dvoru, proběhlo výběrové řízení
na dodavatele, smlouva podepsána
- obec získala dotaci od MK na vybavení knihovny (nákup PC a výpůjčního programu)
- proběhlo výběrové řízení na dodavatele opravy místní komunikace – Podbůdí
- instalace osvětlení v ulici k ZD
- zhotovení odtokového žlabu nad rodinným domem č. p. 105 (majitelka p. Marie Chmelová)
- obnova poškozených oskeruší kolem polních cest
Členové zastupitelstva nemají připomínky.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zprávu o plnění úkolů za 1.pololetí 2016
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato

Prodej části pozemku parc.č. 1982/6
Zastupitelstvo obce Pašovice schválilo na zasedání dne 16.12.2015 usnesením č. 110/2015
záměr prodeje části pozemku p.č. 1982/6, zapsaného na LV č. 10001 pro katastrální území
Pašovice na Moravě. Záměr byl zveřejněn na úřední desce od 18.12.2015 do 18.1.2016.
Žadatelé o odkoupení – manželé Lenka a Pavel Jurákovi, Pašovice č. 245, nechali zpracovat
geometrický plán pro rozdělení pozemku a zpřesnění hranice pozemků č. 467-187/2016,
kterým se z původního pozemku odděluje část o výměře 18 m2 (parc.č. 1982/7).
Zastupitelstvo požadovalo kupní cenu 237,00 Kč za 1 m2, kupující souhlasí a předkládají
k připomínkování návrh kupní smlouvy.
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Návrh usnesení:
ZO schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku parc.č. 1982/7 o výměře 18 m2 manželům
Lence a Pavlovi Jurákovým, Pašovice č. 145, a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Hlasování: PRO: 6
ZDRŽEL SE: 2 (Juráková, Sukup)
Usnesení bylo přijato

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství v obci Pašovice
Starosta obce vypracoval návrh vyhlášky, kterou v předstihu zaslal členům zastupitelstva
k připomínkování. Pro pohyb psů se stanovují následující pravidla:
1. na veřejných prostranstvích v intravilánu obce je možný pohyb psů pouze na vodítku,
2. na veřejných prostranstvích v intravilánu obce se zakazuje výcvik psů,
3. psí exkrementy zanechané na veřejném prostranství musí být neprodleně odklizeny.
Splnění stanovených povinností zajistí osoba, která má psa na veřejném prostranství pod
kontrolou.
Členové zastupitelstva nevznesli k návrhu vyhlášky připomínky. Porušení vyhlášky bude
řešeno dle zákona o přestupcích.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb
psů na veřejném prostranství v obci Pašovice
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato

Plán investičních akcí na rok 2017
Plán investičních akcí na rok 2017 zpracoval starosta obce a předkládá členům zastupitelstva
k projednání.
Akce, na které budou podány žádosti o dotace:
- kompostéry pro občany
- nákup lesnické techniky (malotraktor)
- údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny (oprava sochy u č.p. 6
a křížku na kopečku)
- zateplení budovy obecního úřadu
- rekonstrukce místní komunikace na Podbůdí (2.etapa)
- rekonstrukce chodníků na Záhumní
Akce, které budou financovány z vlastních zdrojů:
- oprava fasády na budově MŠ
- zastřešení parkoviště za budovou obecního úřadu
- přestavba pódia ve sportovním areálu na šatny
- vybudování relaxační zóny „Zahrada života“
Místostarosta navrhuje doplnit tyto akce:
- výměna rozvaděčů veřejného osvětlení
- veřejné osvětlení nové ulice u vjezdu od Prakšic
- nátěr dřevěného mostu.
p. Knechtlová vznesla dotaz, zda se budou realizovat herní prvky v části obce Podbůdí –
starosta zadá k vypracování projektovou dokumentaci.
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Návrh usnesení:
ZO schvaluje plán investičních akcí na rok 2017
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato

Směrnice o schvalování účetní závěrky obce Pašovice
Směrnice je vypracována v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a upravuje organizaci a postupy schvalování
účetní závěrky obce. Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance obce, zařazené do
obecního úřadu, a pro členy zastupitelstva obce.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje směrnici o schvalování účetní závěrky obce Pašovice
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
Návrh smlouvy předkládá Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha.
Obec Pašovice je vlastníkem pozemku parc.č. 1981/1, na kterém je umístěn stávající
rozvaděč veřejné komunikační sítě. Výše uvedená firma je investorem stavby s označením
„11010-058884 RVDSL1613_M_Z_OK“, v jejímž rámci bude na pozemku p.č. 1981/1
umístěno podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě. Připomínky členů ZO jsou
obsaženy v návrhu smlouvy.
Služebnost bude zřízena za jednorázovou náhradu 3.000 Kč.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro Českou telekomunikační
infrastrukturu a.s. Praha na pozemek p.č. 1981/1 v k.ú. Pašovice, zapsaný na LV 10001,
a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato

Žádost o finanční sponzorský dar na kalendář FS Holomňa 2017
Členka FS Holomňa podala 5.9.2016 písemnou žádost o poskytnutí finančního daru 5.000 Kč
na tisk kalendáře s folklorní tematikou na rok 2017, kterým by se propagovaly místní tradice
obcí Prakšice a Pašovice. Zastupitelstvo obce navrhuje uhradit fakturu za grafickou přípravu
nebo tisk kalendářů v maximální výši 5.000 Kč.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje úhradu faktury za tisk nebo grafickou přípravu Kalendáře FS Holomňa 2017
s folklorní tématikou v maximální výši 5.000 Kč.
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
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Smlouva o zřízení věcného břemene č.: OT-014330037893/001
Firma E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice, IČ 280 85 400, předložila k projednání návrh
smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 3120 v k.ú. Pašovice na Moravě,
který je zapsaný na LV 10001. Jedná se o umístění kabelu NN v délce 15 metrů k novostavbě
rodinného domu p. Michala Sychry v části obce Záhumní. Jednorázová náhrada za zřízení
věcného břemene se sjednává ve výši 1.000 Kč.
Členové zastupitelstva nemají připomínky.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č.: OT-014330037893/001 pro
oprávněnou E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice, IČ 28085400 a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Diskuse
- návrh kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 2330 (7.474 m2) a části pozemku p.č. 2328
(cca 10 m2) společnosti Lesy ČR zastupitelstvo zatím nebude řešit, počká na odborný posudek
ceny pozemků
- zateplení budovy obecního úřadu: místostarosta po prostudování předloženého materiálu
požaduje osobní konzultaci s projektantem, který členům ZO zdůvodní a vysvětlí všechny
připomínky k návrhu (prosklená vrata do hasičské zbrojnice, vchodové dveře a okna ze
dřeva, přípojka plynu ve fasádě, zateplení dveří v suterénu, výměna ústředního topení)
- p. Sukup připomněl žádost manželů Jurákových č. 245 o opravu místní komunikace před
jejich domem, na které dochází v letních měsících k vyvěrání roztopeného asfaltu. Starosta
požádá o odborný posudek, oprava bude provedena v roce 2017.
Starosta obce navrhuje svolat další řádné zasedání ZO nejpozději do 16.11.2016.
Členové ZO nemají připomínky.

Návrh usnesení:
ZO pověřuje starostu obce svolat další řádné zasedání ZO nejpozději do 16.11.2016
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato

Předsedající požádal člena návrhové komise p. Sukupa, aby přednesl zprávu návrhové
komise.

Člen návrhové komise p. Sukup posoudil 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.
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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 20.00 hod.
Zápis byl vyhotoven 8. 9. 2016
Zapisovatel: Jana Kůrová

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

………………………….. dne …………………………

