Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 22. 2. 2017
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,
Bc. Jana Valeriánová

Jednání zastupitelstva obce, konaného v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájil
v 18.00 hod. starosta obce 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 10.2.2017 do 22.2.2017,
současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva, která je přílohou
zápisu, konstatoval, že je přítomno 9 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 č. 1/2017:
ZO schvaluje program 1. zasedání zastupitelstva, konaného dne 22.2.2017
Předsedající nechal hlasovat o přijetí programu : PRO: 9
Usnesení bylo přijato.
Volba ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Ivanu Hlavínovou a p. Ludmilu Jurákovou.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 2/2017:
ZO určuje ověřovatele zápisu p. Ivanu Hlavínovou a p. Ludmilu Jurákovou
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato.
Volba členů návrhové komise
Předsedající navrhl jako členy návrhové komise p. Janu Valeriánovou a p. Radima Karlíka.
Nikdo z přítomných nepředložil jiný návrh.
Návrh usnesení č. 3/2017:
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Jana Valeriánová a p. Radim Karlík
Hlasování: PRO: 9
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 14.12.2016 předložila předsedkyně
kontrolního výboru p. Hlavínová.
Na řádném zasedání ZO dne 14.12.2016 byla schválena usnesení č. 81-91. Na vědomí bylo
vzato usnesení č.92.
V ukládající části zápisu byl uložen úkol k usnesení č. 93 – ZO ukládá starostovi svolat další
řádné zasedání zastupitelstva nejpozději do 22.2.2017 – úkol byl splněn.
Návrh usnesení č. 4/2017:
ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne 14.12.2016
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Zpráva o finančním hospodaření PO MŠ Pašovice v roce 2016
Zprávu předložila ředitelka MŠ p. Štursová, je přílohou zápisu.
Přehled veškerých příjmů:
Přímá neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
Provozní dotace od zřizovatele
Úplata MŠ
Ostatní výnosy
Finanční dar
Použití fondu rezerv
Přehled provozních výdajů:
Spotřební materiál
Spotřeba energií
Opravy a údržba
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Ostatní náklady (banka, pojištění, pořízení DDHM)

1.104.008,00
270.000,00
31.737,00
3.766,00
5.000,00
26.547,33

54.473,94
134.424,97
156,00
1.064,00
340,00
90.151,42
1.800,00
49.640,00

Celkové náklady:
1.441.058,33
Celkové výnosy:
1.441.058,33
Hospodářský výsledek k 31.12.2016:
0,00
Závěr: k 31.12.2016 hospodařila Mateřská škola Pašovice s nulovým hospodářským
výsledkem.
Místostarosta obce navrhl ředitelce MŠ poptat výhodnější nabídku na telefonní
a internetové služby.
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ZO schvaluje zprávu o hospodaření PO MŠ Pašovice za rok 2016
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Zpráva o finančním hospodaření obce za rok 2016
Zprávu o hospodaření obce zpracovali členové finančního výboru, členové ZO ji obdrželi
v předstihu k prostudování. Nikdo z přítomných nevznesl dotazy a připomínky. Zpráva je
přílohou zápisu.

1 – Daňové příjmy
2 – Nedaňové příjmy
3 – Kapitálové příjmy
4 – Přijaté transfery
PŘÍJMY CELKEM
5 – Běžné výdaje
6 – Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM

Rozpočet
9.635.660,00
867.200,00
5.000,00
1.114.927,50
11.622.787,50
8.022.250,00
1.293.537,50
9.315.787,50

Plnění
9.631.606,60
857.134,19
4.266,00
1.114.927,50
11.607.934,29
7.948.676,59
1.276.943,35
9.225.619,94

%
99,96
98,84
85.32
100,00
99,87
99,08
98,72
99,03

FINANCOVÁNÍ

- 2.307.000,00

- 2.382.314,35

103,26

Zůstatky k 31.12.2016:
ZBÚ – KB a.s.
ČNB
Pokladna
Nesplacený úvěr – KB a.s.

6.513.430,08
1.182.084,00
2.250,00
2.172.400,00

Členové zastupitelstva nevznesli námitky nebo připomínky.
Návrh usnesení č. 6/2017:
ZO schvaluje zprávu o finančním hospodaření obce za rok 2016
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Zpráva o provedené inventarizaci majetku obce k 31.12.2016
Zprávu předkládá předsedkyně kontrolního výboru p. Hlavínová. Plán inventur byl zpracován
a členové IK postupovali v souladu s vyhláškou a směrnicí. Termíny prvotních inventur byly
dodrženy, rozdílové inventury nebyly prováděny. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav
majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je
zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku
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Při prováděné fyzické inventuře byl nalezen veškerý majetek.
Návrh usnesení č. 7/2017:
ZO schvaluje zprávu o provedené inventarizaci majetku obce k 31.12.2016
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Změna rozpočtu č. 1/2017
Návrh na změnu rozpočtu předkládá předsedkyně finančního výboru, je přílohou zápisu.
Jedná se o navýšení výdajové části rozpočtu o částku 48.000 Kč na zpracování žádosti
o dotaci na nákup lesnické techniky a o 30.000 Kč na úhradu za zpracování pasportu místních
komunikací.
Návrh usnesení č. 8/2017:
ZO schvaluje změnu rozpočtu č. 1/2017
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Plán společných zařízení KPÚ Maršov
Státní pozemkový úřad předložil k projednání a schválení zastupitelstvu obce Pašovice plán
společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Maršov u Uherského
Brodu. V souladu s § 9 odst. 11 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je
třeba předložit plán společných zařízení, zasahuje-li do jeho územního obvodu, ke schválení
také zastupitelstvu navazující obce. Obce Pašovice se týká zejména část plánu společných
zařízení, o kterou je rozšířen obvod pozemkové úpravy do k.ú. Pašovice. Jedná se o schválení
zejména prvků, jako jsou hlavní polní cesta C1 a lokální biocentrum LBC 5 Pod Maršovem,
včetně lokálního biokoridoru LBK 3. Všechny tyto změny se projednaly na jednáních sboru
zástupců v průběhu roku 2016. U těchto jednání byl starosta obce Pašovice jako její zástupce
ve sboru zástupců. Vyhotovené předkládané dílo je nyní postoupeno zastupitelstvu města
Uherský Brod ke schválení. Obec Pašovice obdržela plán společných zařízení v digitální
podobě – starosta o této skutečnosti informoval členy ZO. S obsahem CD se seznámil
starosta a místostarosta.
Návrh usnesení č. 9/2017:
ZO schvaluje plán společných zařízení KPÚ Maršov
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Smlouva o smlouvě budoucí č. 1040007142/001 o zřízení věcného břemene
Společnost E.ON Distribuce a.s. se chystá zrekonstruovat stávající venkovní vedení el.energie
nízkého napětí v obci Pašovice. Bude provedena demontáž venkovního vedení NN, které
bude nahrazeno kabelovým vedením NAVY 4x95 mm2 a 4x50 mm2. Stávající odběrná místa
budou napojena ze smyčkovacích skříní a nových HDV. Přesná trasa ve znázorněna
v situačním výkresu, který je přílohou zápisu. Zamýšlená trasa povede od budovy č.p. 239 po
sportovní areál. Stavbou budou dotčeny obecní pozemky p.č. 399, 1938/10, 1939, 1981/1
a 2025, zapsané na LV 10001 pro k.ú. Pašovice na Moravě.
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k místním podmínkám bude nutno provést vyfrézování zpevněné komunikace.
Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy má zákonnou
povinnost s každým majitelem dotčené nemovitosti zřídit smluvně právo odpovídající
věcnému břemenu.
Návrh usnesení č. 10/2017:
ZO schvaluje smlouvu č. 1040007142/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se
společností E.ON Distribuce, a.s. a pověřuje starostu podpisem smlouvy
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Upřesnění dotací na rok 2017
Starosta informoval členy ZO, že na rok 2017 byly podány tyto žádosti o dotace:
- oprava sochy sv. Jana Nepomuckého
- oprava místní komunikace v části obce Podbúdí (2.etapa)
- nákup lesní techniky
- nákup kompostérů pro občany
Návrh usnesení č. 11/2017:
ZO bere na vědomí zprávu o podaných žádostech o dotace na rok 2017
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Žádosti občanů
- Stížnost ve věci nedovoleného užívání cizího majetku. Stížnost podal písemně p. Petr
Lukašík, Pašovice č. 241. Jedná se o neoprávněné užívání sloupu el.přípojky k RD č. 241,
jehož majitelem je p. Lukašík. Obec tento sloup používá bez svolení vlastníků od roku 2003 –
bylo na něj připojeno veřejné osvětlení včetně kabeláže. Tento problém p. Lukašík řešil již
v minulých letech, do dnešního dne neobdržel žádné vyjádření. Z toho důvodu se rozhodl pro
písemnou stížnost a žádá o projednání a návrh dohody. Starosta k tomuto problému sdělil,
že podá p. Lukašíkovi písemné stanovisko, svolá jednání a problém bude řešit.
- Žádost o snížení nájmu z nebytových prostor – budova KD č. 214 v obci Pašovice. Žádost
podal nájemce p. Radim Mahdal. Členové zastupitelstva budou o úpravě nájmu jednat po
uhrazení všech závazků ze strany nájemce a po předložení nákladů, vynaložených na energie.
- Žádost o zbudování zpevněné komunikace na pozemku p.č. 2408 (ostatní komunikace)
v části obce Čupy vedle novostavby rodinného domu p. Běťáka. Zastupitelstvo obce ve
schváleném rozpočtu na rok 2017 nepočítá s takovou stavbou, v úvahu by připadalo použití
recyklátu z opravy MK v části obce Podbúdí, která bude v letošním roce realizovaná.
- Žádost p. Červenky o změnu územního plánu – změnu druhu pozemku u pozemku p.č.
2473, který je v současné době veden jako ostatní plocha, způsob využití – neplodná půda.
Majitel pozemku žádá o změnu na druh pozemku – plocha smíšená. Zastupitelstvo obce bere
žádost na vědomí, starosta ji zařadí mezi nové požadavky a připomínky k stávajícímu
územnímu plánu, které se budou projednávat a vyhodnocovat v roce 2018 ve spolupráci

-6s pořizovatelem územního plánu – Městským úřadem v Uherském Brodě, odborem rozvoje
města, oddělením územního plánování.
- Žádost o příspěvek na akci „Den rodiny“, konaný 14.5.2017. Jedná se o první ročník, který
pořádá ZŠ Prakšice. Zastupitelstvo obce bere na vědomí, nákup cukrovinek nebo jiného
občerstvení bude hrazen z rozpočtu kulturní komise.
- Žádost o sponzorský dar na zajištění provozu domova pro seniory v Nezdenicích.
Zastupitelstvo bere žádost na vědomí. Žádost došla v únoru 2017 a rozpočet na letošní rok je
zpracovaný. Předsedkyně sociální komise p. Hasíková zjistí podrobnosti a informuje
zastupitelstvo.
Návrh usnesení č. 12/2017:
ZO bere na vědomí podané žádosti a stížnosti a pověřuje starostu písemně sdělit
stanovisko obce
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Různé
- Starosta informoval o vydaném souhlasu Městského úřadu v Uherském Brodě, odboru
životního prostředí, s provedením ohlášených udržovacích prací – odstranění nánosů
v potoce Holomňa v Pašovicích, km 5,74-6,12, o který požádaly Lesy ČR, s.p., Přemyslova
1106/9, Nový Hradec Králové. Souhlas byl vydaný 11.1.2017 a v jarních měsících letošního
roku by se odstranění sedimentu z koryta toku a kácení břehových křovin mělo realizovat.
- Místostarosta sdělil, že oslovil firmy na dokončení vodovodní přípojky k bazénu. V příštím
týdnu obdrží všechny cenové nabídky.
- Místostarosta otevřel diskusi o zadání prováděcí projektové dokumentace na snížení
energetické náročnosti budovy obecního úřadu ing. arch. Pavlu Koláčkovi. Finanční
prostředky na realizaci celé akce má obec vyčleněny ve schváleném rozpočtu na rok 2017.
Návrh usnesení č. 13/2017:
ZO schvaluje vypracování prováděcí projektové dokumentace na snížení energetické
náročnosti budovy obecního úřadu
Hlasování: PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 2 (p. Sukup, p. Hasíková)
Usnesení bylo přijato
- p. Beníček upozornil na kanalizační vpusť u RD č. 43 – nutná oprava. Starosta osloví SÚS.
- p. Lukašík upozornil na špatný odtok z drenáže u polní cesty P1 – nutno reklamovat u
zhotovitele.
- p. Lukašík upozornil na nedostatky u průlehu nad částí obce Záhumní – voda v období
jarního tání stéká po silnici jak ur RD 244, tak u RD 255 – starosta osloví Pozemkový úřad a
požádá o zjednání nápravy.
- p. Sukup: dosud nebyla odstraněna betonová patka na poli za kaplí.
- p. Sukup: bylo by vhodné vyčisti koryto potoku ve směru od Maršova od vzrostlých stromů
a náletových křovin.
- p. Knechtlová: na hřbitov vodí lidé psy – požaduje umístit sem výstražné cedule se zákazem
vstupu pro psy.
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Starosta obce navrhuje svolat další řádné zasedání ZO nejpozději do 5.4.2017.
Členové ZO nemají připomínky.
Návrh usnesení č. 14/2017:
ZO pověřuje starostu obce svolat další řádné zasedání ZO nejpozději do 5.4.2017
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Předsedající požádal člena návrhové komise p. Karlíka, aby přednesl zprávu návrhové
komise.
Člen návrhové komise p. Karlík 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.



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 20.45 hod.
Zápis byl vyhotoven 23. 2. 2017
Zapisovatel: Jana Kůrová

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

Starosta:

………………………….. dne …………………………

