Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 14. 12. 2016
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

__________________________________________________________________________________________

Přítomni:

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

Omluveni:

Bc. Jana Valeriánová

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 5.12.2016 do 14.12.2016,
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 doplněný program 7. zasedání zastupitelstva, konaného dne 14.12.2016
Předsedající nechal hlasovat o přijetí programu : PRO: 8
Usnesení bylo přijato.
Volba ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Marka Beníčka a p. Jiřího Sukupa.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
ZO určuje ověřovatele zápisu p. Marka Beníčka a p. Jiřího Sukupa
Hlasování: PRO: 6
ZDRŽEL SE: 2 (Beníček, Sukup)
Usnesení bylo přijato.
Volba členů návrhové komise
Předsedající navrhl jako členy návrhové komise p. Miluši Knechtlovou a p. Jitku Hasíkovou.
Nikdo z přítomných nepředložil jiný návrh.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Miluše Knechtlová a p. Jitka Hasíková
Hlasování: PRO: 8
Návrhová komise byla určena.
Předsedající určil zapisovatelku zasedání zastupitelstva obce Janu Kůrovou.
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Zprávu o kontrole plnění usnesení ze zasedání ZO dne 16.11.2016 předložila předsedkyně
kontrolního výboru p. Hlavínová.
Na řádném zasedání ZO dne 16.11.2016 byla schválena usnesení č. 66-72, 75-77. Na vědomí
byla vzata usnesení č.73, 74, 78 a 79.
V ukládající části zápisu byl uložen úkol k usnesení č. 80 – ZO ukládá starostovi svolat další
řádné zasedání zastupitelstva nejpozději do 14.12.2016 – úkol byl splněn.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne 16.11.2016
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Schválení rozpočtu obce Pašovice na rok 2017
Předsedkyně finančního výboru na listopadovém zasedání ZO předložila návrh rozpočtu na
rok 2017, který byl po projednání zveřejněn na úřední desce od 22.11.2016 do 14.12.2016.
Do návrhu byly zapracovány všechny známé požadavky na financování v příštím roce. Ke
schválení byl návrh rozpočtu vypracován v příjmové části na jednotlivé položky a ve výdajové
části na paragrafy. Nikdo z přítomných členů zastupitelstva nenavrhl žádné změny nebo
doplnění.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2017
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Zpráva o výsledku kontroly hospodaření v PO MŠ Pašovice
Zprávu předkládá předsedkyně kontrolního výboru. Veřejnoprávní kontrola byla provedena
dne 21.11.2016 v budově MŠ Pašovice. Za kontrolovanou osobu se zúčastnila ředitelka MŠ
p. Renata Štursová a účetní p. Zdenka Šnajdarová. Kontrolu provedla předsedkyně
kontrolního výboru p. Hlavínová a členka kontrolního výboru p. Knechtlová. Ke kontrole byla
předložena kniha došlých faktur, pokladní kniha, doklady za období od 1.1.2016 do
31.10.2016. Při kontrole nebylo zjištěno neoprávněné čerpání finančních prostředků ani
nehospodárné výdaje. Protokol o průběhu a výsledku kontroly je přílohou zápisu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zprávu o výsledku veřejnoprávní kontroly PO MŠ Pašovice v roce 2016
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Zpráva o výsledku kontroly čerpání poskytnutých příspěvků na činnost spolků v roce 2016
Zprávu předkládá předsedkyně kontrolního výboru p. Hlavínová, je přílohou zápisu.
Všechny spolky, kterým byl v roce 2016 poskytnut příspěvek na činnost na základě
veřejnoprávní smlouvy, předložily v požadovaném termínu vyúčtování, které je podkladem
k provedení kontroly. Členové kontrolního výboru neshledali nedostatky a konstatovali, že
finanční prostředky byly využity v plné výši, hospodárně a v souladu s provozovanou
zájmovou činností. Kontrolou nebyly shledány nedostatky.
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ZO schvaluje zprávu o kontrole vyúčtování příspěvků, poskytnutých zájmovým organizacím
a spolkům v roce 2016 na základě veřejnoprávní smlouvy
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Změna rozpočtu č. 5/2016
Návrh na změnu rozpočtu předkládá předsedkyně finančního výboru, je přílohou zápisu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje změnu rozpočtu č. 5/2016
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Projednání a schválení plánu práce na rok 2017
Plán práce zpracoval starosta obce a dne 5.12.2016 jej elektronicky zaslal k připomínkování
členům zastupitelstva. Nebyly podány návrhy na doplnění nebo změny.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje plán práce na rok 2017
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Schválení příspěvku do sociálního fondu obce na rok 2017
Sociální fond obce byl schválen 20.4.2005. Finanční prostředky tohoto fondu se používají na
částečnou úhradu stravenek pro uvolněné funkcionáře, zaměstnance a pracovníky přijaté do
pracovního poměru v rámci veřejně prospěšných prací. Starosta navrhuje částku 40.000 Kč.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje příspěvek do sociálního fondu obce na rok 2017 ve výši 40.000 Kč
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Zprávy o činnosti výborů a komisí v uplynulém období
Finanční výbor – p. Juráková: členové zpracovali zprávu o plnění rozpočtu za 1.pololetí 2016,
zpracovali návrh na změnu rozpočtu č. 3 (září), 4 (listopad) a 5 (prosinec). V listopadu byl
zpracován návrh rozpočtu na rok 2017, který byl doplněn na zasedání ZO dne 16.11.2016.
Kontrolní výbor – p. Hlavínová: průběžně je prováděna kontrola plnění usnesení, docházka
členů ZO na jednání, kontrola podpisů na zápisech ze zasedání ZO. V listopadu proběhla
kontrola hospodaření PO MŠ Pašovice a kontrola využití neinvestičních dotací na činnost
spolků. Probíhá inventarizace majetku obce.
Kulturní komise – p. Knechtlová: členové kulturní komise se podílejí na organizování
kulturních akcí dle schváleného programu na letošní rok. Dále zajišťují návštěvy jubilantů
a vítání občánků, tradiční setkání seniorů a návštěvu divadla. Spolupracují také s místními
spolky při organizování jejich kulturní činnosti. V současné době již probíhá příprava
obecního plesu, který se koná v sobotu 21.1.2017 v kulturním sále v Pašovicích.
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mimořádné události. Provedenou kontrolou sledovaného úseku nebyly zjištěny nedostatky.
Komise nepřijala žádné návrhy či připomínky od občanů obce.
Sociální komise – p. Hasíková: členky komise se průběžně seznamují s novými předpisy pro
zdravotně postižené občany. Na prosincovém setkání členek proběhla aktualizace seznamu
seniorů a příprava na návštěvy našich starších spoluobčanů, kterým budou předány vánoční
balíčky (uskuteční se v neděli 18.12.2016). Průběžně členky spolupracují s občany při
vyřizování příspěvků na péči a při sepisování odvolání. Členky průběžně zajišťují tiskopisy
a ostatní poradenskou činnost v sociální oblasti. Členky soc.komise letos navštívily
8 domácností a byly provedeny 2 doprovody seniorek na úřad práce k vyřízení žádosti
o mimořádné výhody.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zprávy o činnosti výborů a komisí za uplynulé období
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Zpráva o průběhu inventarizace majetku obce k 31.12.2016
Zprávu předkládá předsedkyně kontrolního výboru, která byla dne 9.11.2016 starostou
pověřena zajištěním inventarizace. Inventarizace probíhá dle článku 3 směrnice o organizaci
a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků. Dne 11.11.2016 proběhlo proškolení
členů inv. komise, 7.12.2016 členové obdrželi inventurní seznamy a do 22.12.2016 budou
provedeny prvotní inventury. Nejpozději do 15.1.2017 bude provedena inventura rozdílová a
dokladová inventura. Do 31.1.2017 bude zpracována inventarizační zpráva.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí zprávu o průběhu inventarizace majetku obce k 31.12.2016
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Různé
Předsedkyně kulturní komise projednala s ostatními členy ZO organizaci kulturních akcí,
které se uskuteční do konce letošního roku.
Starosta obce informoval o tom, že byly dodány 2 cenové nabídky na opravu fasády na
budově mateřské školy a na zateplení fasády budovy obecního úřadu.
p. Sukup upozornil ne nevyhovující stav mobiliáře v kulturním sále v Pašovicích a členové ZO
navrhli zahrnout nákup nového nábytku do rozpočtu na rok 2018, protože v roce 2017 již
jsou finanční prostředky vázány na plánované investiční a neinvestiční akce.
Návrh usnesení:
ZO pověřuje starostu obce svolat další řádné zasedání ZO nejpozději do 22.2.2017
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
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návrhové komise.
Členka návrhové komise p. Knechtlová 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 19.15 hod.
Zápis byl vyhotoven 15. 12. 2016
Zapisovatel: Jana Kůrová

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

Starosta:

………………………….. dne …………………………

