Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 16. 11. 2016
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

__________________________________________________________________________________________

Přítomni:

Vlastimil Řezníček, Ludmila Juráková, Bc. Ivana Hlavínová, Radim Karlík,
Bc. Jana Valeriánová, ing. Miluše Knechtlová, Bc. Jitka Hasíková

Omluveni:

Mgr. Jiří Sukup, Marek Beníček

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 7.11.2016 do 16.11.2016,
současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva, která je přílohou
zápisu, konstatoval, že je přítomno 7 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 žádosti MŠ Pašovice o navýšení neinvestičního příspěvku na provoz zřízené
příspěvkové organizace v roce 2016
Návrh usnesení:
ZO schvaluje doplněný program 6. zasedání zastupitelstva, konaného dne 16.11.2016
Předsedající nechal hlasovat o přijetí programu : PRO: 6
NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato.
Volba ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Ivanu Hlavínovou a p. Jitku Hasíkovou.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
ZO určuje ověřovatele zápisu p. Ivanu Hlavínovou a p. Jitku Hasíkovou
Hlasování: PRO: 6
NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato.
Volba členů návrhové komise
Předsedající navrhl jako členy návrhové komise p. Janu Valeriánovou a p. Ludmilu
Jurákovou.
Nikdo z přítomných nepředložil jiný návrh.

-2Návrh usnesení:
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Jana Valeriánová a p. Ludmila Juráková
Hlasování: PRO: 6 NEHLASOVAL: 1
Návrhová komise byla určena.
Předsedající určil zapisovatelku zasedání zastupitelstva obce Janu Kůrovou.
Kontrola plnění usnesení
Zprávu o kontrole plnění usnesení ze zasedání ZO dne 7.9.2016 předložila předsedkyně
kontrolního výboru p. Hlavínová.
Na řádném zasedání ZO dne 7.9.2016 byla schválena usnesení č. 52-64.
V ukládající části zápisu byl uložen úkol k usnesení č. 65 – ZO ukládá starostovi svolat další
řádné zasedání zastupitelstva nejpozději do 16.11.2016 – úkol byl splněn.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne 7.9.2016
Hlasování: PRO: 6 NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato
Schválení veřejnoprávní smlouvy č. D/3207/2016/ŽPZE o poskytnutí dotace na hospodaření
v lesích z rozpočtu Zlínského kraje
Zlínský kraj schválil dotaci na hospodaření v lesích – částku 59.640 Kč, která je určena na
obnovu a zajištění lesních porostů – umělá obnova sadbou – první. Obec Pašovice podala
v květnu 2016 žádost o dotaci na částku 71.000 Kč, Zlínský kraj poskytl dotaci ve výši 84%
požadované částky.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. D/3207/2016/ŽPZE o poskytnutí dotace
na hospodaření v lesích z rozpočtu Zlínského kraje a pověřuje starostu podpisem smlouvy
Hlasování: PRO: 6 NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato
Schválení veřejnoprávní smlouvy č. D/2899/2016/ŽPZE o poskytnutí dotace na hospodaření
v lesích z rozpočtu Zlínského kraje
Zlínský kraj schválil dotaci na hospodaření v lesích – částku 7.200 Kč, která je určena na
přeměnu porostů a rekonstrukce (1.800 Kč) a výchovu lesních porostů do 40 let skutečného
věku porostu – prořezávky a předmýtní úmyslná těžba (5.400 Kč). Obec Pašovice podala
žádost o dotaci na částku 7.200 Kč v únoru 2016. Zlínský kraj poskytl dotaci v plné výši.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. D/2016/2899/ŽPZE o poskytnutí dotace
na hospodaření v lesích z rozpočtu Zlínského kraje a pověřuje starostu podpisem smlouvy
Hlasování: PRO: 6 NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato

-3Projednání a schválení příspěvků na kulturu, sport a činnost spolků v roce 2017
Členové zastupitelstva zpracovali přehled příspěvků, které budou poskytnuty na úhradu
nákladů spojených s konáním kulturních a sportovních akcí a na činnost spolků v roce 2017:
LMK Prakšice-Pašovice
Český svaz včelařů
Centrum zdravotně postižených Zlín
Český klub neslyšících Uh.Brod
Svaz neslyšících a nedoslýchavých Uh.Hradiště
Myslivecký spolek „Březí“ Pašovice-Maršov
Spolek rybářů Pašovice-Prakšice
SDH Pašovice
TJ SOKOL Prakšice-Pašovice
ZŠ Prakšice (Stonožka, kroužky)
FS Holomňa
Turnaj ulic ve fotbale
Krojové hody s právem
Farní den Prakšice
Dětský den
Countrybál
Akce seniorů

2.000
3.000
1.000
1.000
1.000
8.000
15.000
25.000
30.000
11.000
8.000
5.000
10.000
1.000
10.000
5.000
5.000

dar
dar
dar
dar
dar
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
úhrada předlož. dokladů
úhrada předlož. dokladů
úhrada předlož. dokladů
úhrada předlož. dokladů
úhrada předlož. dokladů
úhrada předlož. dokladů

Návrh usnesení:
ZO schvaluje příspěvky na kulturu, sport a činnosti spolků v roce 2017:
LMK Prakšice-Pašovice
2.000
dar
Český svaz včelařů
3.000
dar
Centrum zdravotně postižených Zlín
1.000
dar
Český klub neslyšících Uh.Brod
1.000
dar
Svaz neslyšících a nedoslýchavých Uh.Hradiště
1.000
dar
Myslivecký spolek „Březí“ Pašovice-Maršov
8.000
smlouva
Spolek rybářů Pašovice-Prakšice
15.000 smlouva
SDH Pašovice
25.000 smlouva
TJ SOKOL Prakšice-Pašovice
30.000 smlouva
ZŠ Prakšice (Stonožka, kroužky)
11.000 smlouva
FS Holomňa
8.000
smlouva
Turnaj ulic ve fotbale
5.000
úhrada předlož. dokladů
Krojové hody s právem
10.000 úhrada předlož. dokladů
Farní den Prakšice
1.000
úhrada předlož. dokladů
Dětský den
10.000 úhrada předlož. dokladů
Countrybál
5.000
úhrada předlož. dokladů
Akce seniorů
5.000
úhrada předlož. dokladů
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato

-4Návrh rozpočtu na rok 2017
Členové finančního výboru ve spolupráci s účetní obce připravili podklady pro vypracování
návrhu rozpočtu na rok 2017. Členové zastupitelstva obce obdrželi návrh elektronicky dne
20.10.2016. Rozpočet příjmů je vypracován podrobně na jednotlivé položky – členové FV při
jeho návrhu vycházeli z plnění rozpočtu příjmů v roce 2015 a 2016. Ve výdajové části členové
zastupitelstva projednali jednotlivé paragrafy podle toho, jaké akce na rok 2017 naplánovali.
Návrh rozpočtu je přílohou tohoto zápisu a bude zveřejněn na úřední desce obce. Schválení
rozpočtu proběhne na zasedání zastupitelstva obce v prosinci 2016.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí návrh rozpočtu obce na rok 2017. Rozpočet na rok 2017 bude
vypracován ke schválení v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy.
Hlasování: PRO: 6
NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato
Příprava inventarizace majetku obce k 31.12.2016
Podle směrnice o organizaci a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků, která
je platná od 1.11.2011, starosta obce pověřil dne 9.11.2016 předsedkyni kontrolního výboru
p. Hlavínovou zajištěním této činnosti a k tomu vytvořil dvě inventarizační komise, které
provedou fyzickou a dokladovou inventarizaci. Inventarizace bude časově probíhat dle
článku 3 směrnice o organizaci a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí zprávu o přípravě inventarizace majetku obce k 31.12.2016
Hlasování: PRO: 6 NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato
Žádost MŠ Pašovice o navýšení neinvestičního příspěvku na provoz zřízené příspěvkové
organizace v roce 2016
Ředitelka MŠ Pašovice požádala o navýšení letošního rozpočtu z důvodu nákupu obalů na
várnice pro převoz hotových jídel z kuchyně v Prakšicích. Členové ZO nemají výhrad. Částka
10.000 Kč bude na položku 5331 převedena v rámci paragrafu 3111.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku na provoz zřízené příspěvkové organizace
MŠ Pašovice v roce 2016
Hlasování: PRO: 6 NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato
Změna rozpočtu č. 4/2016 - listopad
Návrh na změnu rozpočtu zpracovali členové finančního výboru a 7.11.2016 byl návrh
předán elektronicky všem členům ZO k prostudování. Na zasedání ZO bylo doplněno
navýšení neinvestičního provozního příspěvku PO MŠ Pašovice o 10.000 Kč.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje změnu rozpočtu č. 4/2016
Hlasování: PRO: 6 NEHLASOVAL: 1
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Zpráva o nákladech, vynaložených na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za
poslední uzavřené účetní období
Účetní obce zpracovala a dne 8.11.2016 elektronicky rozeslala všem členům ZO přehled
o nákladech, vynaložených na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v obci Pašovice
za rok 2015. Členové nevznesli dotazy.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok
2015
Hlasování: PRO: 6 NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato
Žádosti občanů
p. Radek Hložek, Prakšice 145, žádá o zpevnění komunikace na p.č. 2325, která slouží
k přístupu na parcely p.č. 2326/1 a 2326/2. Žadatel uvádí, že na parcele č. 2326/2 má
umístěn včelín, ke kterému potřebuje dojet autem. V žádosti uvádí, že již jednou měl
zpevnění komunikace od obce přislíbeno.
Starosta uvedl, že tuto žádost projednávalo předešlé zastupitelstvo. Členové současného
zastupitelstva se touto žádostí budou zabývat v příštím roce.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí žádost o zpevnění komunikace p.č. 2325 a bude se jí zabývat v roce
2017
Hlasování: PRO: 6 NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato
Různé
Starosta obce informoval členy ZO o podaných dotačních titulech:
- nákup malotraktoru (dotace z ministerstva zemědělství) – podáno 1.11.2016
- kompostéry pro občany obce (OPŽP – operační program Životní prostředí) – bude podáno
do 30.11.2016
- zateplení budovy OÚ (projekt dosud není dopracován)
- oprava komunikace na Podbůdí – 2. etapa (ministerstvo pro místní rozvoj) – bude podáno
do 30.12.2016
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí zprávu o připravovaných žádostech o dotace
Hlasování: PRO: 6 NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato
Návrh usnesení:
ZO pověřuje starostu obce svolat další řádné zasedání ZO nejpozději do 14.12.2016
Hlasování: PRO: 6 NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato

-6Předsedající požádal člena 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.

Zasedání zastupitelstva obce Pašovice ukončil starosta obce Vlastimil Řezníček v 20.55 hod.
Zápis byl vyhotoven 18. 11. 2016
Zapisovatel: Jana Kůrová

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

Starosta:

………………………….. dne …………………………

