Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 5. 4. 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:
- Schválení zástupce obce do rady školy při ZŠ a MŠ Prakšice
- Schválení směrnice Účtový rozvrh narok 2007 a Vysílání na pracovní cesty, cestovní
náhrady
- Zajištění inventarizace v budově kulturního domu k 30.4.2007
- Zajištění otevření provozu kulturního domu
- Zajištění dohledu kvality bydlení v rodinném domě č. p. 2
Hlasování o přijetí doplněného programu jednání: PRO: 7, NEHLASOVAL: 2
Usnesení bylo přijato.
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Milana Popelku a ing.Vojtěcha Pekaře
Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu: PRO: 8, NEHLASOVAL: 1
Ověřovatelé zápisu byli určeni.
Předsedající navrhl členy návrhové komise p. Marii Nedbalovou a Danu Kadlčkovou.
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 6.3.2007 přednesla předsedkyně kontrolního výboru
p. Nedbalová. Zpráva je součástí zápisu. Z celkového počtu 8 usnesení byla schválena
usnesení č. 1-5.
V ukládací části zápisu: usnesení č. 6 má termín splnění k 1.5.2007 (uzavření smlouvy
s novým nájemcem KD). Usnesení č. 7 – zajištění nápravy ve věci hygienických a
bezpečnostních podmínek v rodinném domě č. 2 – proběhlo šetření, vyhotoven zápis.
Usnesení č. 8 – ZO ukládá starostovi svolat další řádné jednání ZO do 5.4.2007 – splněno.
Hlasování o přijetí zprávy o plnění usnesení: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Zpráva o připravenosti investičních a neinvestičních akcí, průběh započatých prací
Zprávu přednesl starosta obce:
Na stavbě kulturního domu pokračují práce podle harmonogramu. Ve 3.patře jsou dokončeny
omítky, připravují se obklady a podlaha. Dle požadavku HZS ZK musí být únikové cesty
označeny světelnou signalizací – dojde k navýšení rozpočtu. Do 20.4.2007 bude zprovozněno
pohostinství a kulturní sál, poslední patro (půdní vestavba) bude dokončena následně).
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dotace (1.817.000,-) z MŽP ČR.
Parkoviště za budovou KD – je vydáno stavební povolení, osloveny stavební firmy.
Sběrný dvůr – dokončena PD, vydáno stavební povolení, hledá se dodavatel stavby.
Autobusová zastávka – zahájeno jednání s odborem dopravy a DI PČR o jejich požadavcích
na technické parametry – pak bude zadáno zpracování PD, ve které bude počítáno
i s vytvořením parkovacích míst pro osobní vozidla směrem ke hřbitovu.
Prodloužení vodovodu a kanalizace v části obce Záhumní – dne 17.4.2007 proběhne jednání
na místě stavby jako součást územního řízení.
Vedení VN v části obce Záhumní – probíhá jednání.
Hlasování o schválení zprávy o průběhu investičních akcí: PRO: 7, NEHLASOVAL: 2
Usnesení bylo přijato
Upřesnění objemu a financování investičních akcí v roce 2007
Rybník: dotace 1.817.000,-- je potvrzena.
Kulturní dům – rekonstrukce hrazena z úvěru u KB a.s. – celkový objem 7.000.000,- Kč.
Sběrný dvůr – rozpočet počítal s částkou 250.000,--, ale dle nabídek oslovených stavebních
firem budou náklady o 40.000,-- vyšší – předsedkyně finančního výboru zapracuje do návrhu
změny rozpočtu č. 2 (červen 2007).
Parkoviště za budovou KD – rozpočet počítal s částkou 430.000,-, ale dle nabídek oslovených
firem budou náklady o 35.000,-- vyšší – předsedkyně finančního výboru zapracuje do návrhu
změny rozpočtu čo 2 (červen 2007).
Hlasování o schválení objemu a financování investičních akcí v roce 2007: PRO: 8,
NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato
Zprávy výborů a komisí o činnosti za 1.čtvrtletí 2007
Zprávy vypracovali předsedové písemně a tyto jsou přílohou zápisu.
Finanční výbor: zpracována změna rozpočtu, zpráva o hospodaření obce za rok 2006, zpráva
o hospodaření obce za 1.Q/2007.
Stavební komise: příprava investičních a neinvestičních akcí, zajištěno stavební povolení na
stavbu inženýrských sítí na Záhumní, zajištění změny ochranného pásma nadzemního
rozvodu VN – Záhumní, účast na místním šetření (Plášk). Komise se vyjadřovala k projektové
dokumentaci 1 novostavby RD.
Sociální komise: poradenství občanům v sociální oblasti, vypracování informačního článku
pro obecní zpravodaj, kontrolní návštěvy u problémových rodin, zajištění sociálně právní
ochrany dětí u vybraných rodin.
Kulturní komise: v únoru zorganizován zájezd do divadla v Uherském Hradišti, soutěž ve
stavění sněhuláků a závody v sáňkování se pro nepřízeň počasí nekonaly. Další akce
plánovány na letní období.
Kontrolní výbor: zpracovány zprávy o plnění usnesení, kontrola poplatků za svoz domovního
odpadu a poplatků za psy, vyřazení majetku v budově KD (vyřazovací protokol č. 1/2007),
účast na výběrovém řízení na provozovatele budovy KD.
Hlasování o přijetí zprávy o činnosti výborů a komisí v 1.Q/2007: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
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Zprávu o plnění rozpočtu přednesla předsedkyně finančního výboru – je přílohou zápisu.
Rozpočet
Plnění
%
Příjmy
6.371.000
1.334.469,01
20,95
Výdaje
12.415.000
3.071.286,79
24,74
Stav ZBÚ k 31.3.2007:
3.749.520,36 Kč
Úvěr – zahr.technika:
73.000,-- Kč (nesplaceno)
Úvěr – KD:
4.337.095,-- Kč (nesplaceno)
Hlasování o schválení zprávy o hospodaření za 1.Q/2007: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Výběr dodavatele na stavbu parkoviště a příjezdové komunikace za KD
Předseda stavební komise vyhodnotil předložené nabídky:
1. SÚS Slovácka, s.r.o. Jarošov – 465.022,-- Kč
2. Petr Čaník, Uh.Brod – 517.766,-- Kč
3. STAVEKO Uh. Hradiště – 538.477,-- Kč
4. První Otrokovická stavební a.s. – 692.109,-- Kč.
Jako nejvýhodnější pro obec navrhuje firmu SÚS vzhledem k tomu, že pro zadavatele je
rozhodující cena. Tato firma má vlastní techniku a nepoužívá žádné subdodavatele.
Hlasování o schválení dodavatele – SÚS Slovácka, s.r.o. Jarošov: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Výběr dodavatele stavby sběrného dvora
Starosta navrhuje, aby vzhledem k tomu, že sběrný dvůr bude vybudován těsně vedle
příjezdové komunikace a parkoviště za budovou kulturního domu, tuto stavbu provedla stejná
firma.
Hlasování o schválení dodavatele – SÚS Slovácka, s.r.o. Jarošov: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Žádost Českého svazu včelařů o finanční dotaci na rok 2007
Vzhledem k tomu, že rozpočtované finanční prostředky byly již přiděleny jiným žadatelům,
předsedkyně finančního výboru navrhuje poskytnout částku 1.000,-- Kč a provést změnu
rozpočtu č. 2 (6/2007). Dotace bude poskytnuta po schválení změny rozpočtu.
Hlasování o schválení příspěvku pro Český svaz včelařů: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Žádost ZŠ a MŠ Prakšice o finanční dar
Ředitel ZŠ Prakšice požádal obecní zastupitelstvo o finanční příspěvek 1.000,-/osobu pro
žáky ZŠ, kteří v rámci mimoškolní činnosti navštěvují kroužek malých debrujárů. Za
celoroční činnost mají tito žáci možnost zúčastnit se čtyřdenního zájezdu do Paříze. Jedná se o
Kateřinu Hlavínovou, Ivetu Chromcovou, Michaelu Boráňovou, Michaelu Jurákovou a Jiřího
Peňáze.
Hlasování o schválení příspěvku 1.000,-- Kč pro žáka: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
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Písemnou žádost o odkoupení pozemku podal p. Ivan Červenka, Pašovice č. 224.
Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem pozemku a tento záměr zveřejní na úřední desce
v souladu se zákonem.
Hlasování o schválení záměru prodeje pozemku parc. č. 484 v k.ú. Pašovice: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Jmenování zástupce obce Pašovice do školské rady při ZŠ a MŠ Prakšice
Starosta přednesl členům ZO návrh starosty obce Prakšice p. Vlka, aby byl do školské rady
jmenován zástupce obce Pašovice. Nikdo z členů zastupitelstva obce Pašovice nemá zájem
o členství v této školské radě.
Příprava sportovního areálu na letní sezónu
Místostarosta zajistil barvu na nátěr bazénu, v týdnu od 10.4.2007 provede úpravu povrchu na
tenisovém kurtu. Pak bude následovat příprava areálu koupaliště tak, aby k 15.5.2007 byly
dokončeny všechny práce a bylo možno spustit provoz.
Obci se přihlásili dva zájemci o práci plavčíka.
Místostarosta s předsedkyní kulturní komise zajistí provozovatele občerstvení.
Hlasování o přípravě sportovního areálu na letní sezónu: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Zajištění inventarizace majetku kulturního domu č.p. 214 k 30.4.2007
Starosta pověřuje předsedkyni kontrolního výboru, aby zajistila provedení inventarizace
majetku kulturního domu k 30.4.2007, převzetí tohoto majetku od provozovatele p. Petra
Buráně a předání majetku novému provozovateli p. Vítězslavu Komárkovi ke dni 1.5.2007.
Hlasování o zajištění dílčí inventarizace k 30.4.2007: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Slavnostní otevření kulturního domu
Starosta navrhuje, aby slavnostní otevření zrekonstruovaného kulturního domu bylo
uskutečněno ve dnech 11.-12.5.2007. Předsedkyně kulturní komise p. Kadlčková zajistí
program a hudební produkci na tuto akci.
Hlasování o schválení slavnostního otevírání kulturního domu: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Zajištění dohledu na kvalitu bydlení v RD č. 2
Předsedkyně sociální komise p. Hasíková projedná s majitelem RD č. 2 p. Gregůrkem
nevyhovující podmínky bydlení nájemníka p. Pláška, který výše uvedenou nemovitost užívá.
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Další zasedání zastupitelstva obce svolá starosta obce nejpozději do 14.6.2007.
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
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komise.
Členka návrhové komise p.Nedbalová 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 21.45 hod.

