Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 5. 4. 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 27.3.2017 do 5.4.2017,
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).
Předsedající navrhl, aby diskuse proběhla ke každému bodu jednání a aby hlasování ke
každému schvalovanému bodu jednání probíhalo veřejně zvednutím ruky. Nikdo
z přítomných nepředložil jiný návrh.
Schválení programu
Předsedající přečetl program zasedání, který je přílohou zápisu a navrhl jeho doplnění:
- projednání žádosti p. Radima Mahdala o ukončení nájmu budovy KD č. 214
- projednání žádosti p. Marie Mahdalové o pronájem budovy KD č. 214
Návrh usnesení č. 15/2017:
ZO schvaluje doplněný program 2. zasedání zastupitelstva, konaného dne 5.4.2017
Předsedající nechal hlasovat o přijetí programu : PRO: 8, NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato.
Volba ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Marka Beníčka a p. Radima Karlíka.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 16/2017:
ZO určuje ověřovatele zápisu p. Marka Beníčka a p. Radima Karlíka
Hlasování: PRO: 8, NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato.
Volba členů návrhové komise
Předsedající navrhl jako členy návrhové komise p. Jiřího Sukupa a p. Ludmilu Jurákovou.
Nikdo z přítomných nepředložil jiný návrh.

-2Návrh usnesení č. 17/2017:
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Jiří Sukup a p. Ludmila Juráková
Hlasování: PRO: 8, 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 22.2.2017 předložila předsedkyně
kontrolního výboru p. Hlavínová.
Na řádném zasedání ZO dne 22.2.2017 byla schválena usnesení č. 1-10 a 13. Na vědomí byla
vzata usnesení č. 11 a 12.
V ukládající části zápisu byl uložen úkol k usnesení č. 14 – ZO ukládá starostovi svolat další
řádné zasedání zastupitelstva nejpozději do 5.4.2017 – úkol byl splněn.
Návrh usnesení č. 18/2017:
ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne 22.2.2017
Hlasování: PRO: 8, NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato
Zpráva o plnění rozpočtu obce za 1.čtvrtletí 2017
Zprávu předložila předsedkyně finančního výboru p. Juráková. Zprávu zpracovali členové
finančního výboru a v předstihu byla doručena členům ZO. Nikdo nevznesl dotazy a
připomínky.

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

Rozpočet
6.446.300
424.000
0
138.700
7.009.000
7.900.000
3.700.00
11.600.000
4.591.000

Zůstatky k 31.3.2017:
ZBÚ – KB
7.514.854,38
– ČNB
1.216.849,20
Pokladna
46.466,00
Nesplacený úvěr – KB 2.051.710,00
Návrh usnesení č. 19/2017:
ZO schvaluje zprávu o plnění rozpočtu za 1. čtvrtletí 2017
Hlasování: PRO: 8, NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato

Skutečnost
2.128.630,95
121.023,51
0
34.800
2.284.454,46
1.016.934,96
0
1.016.934,96
- 1.267.519,50

%
33,02
28,54
25,09
32,59
12,87
8,77
- 27,61

-3Schválení darovacích smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Pašovice v roce
2017
Starosta obce předložil k projednání a schválení žádosti spolků o poskytnutí finančního daru
na zajištění činnosti v roce 2017:
- LMK Prakšice-Pašovice, o.s.
2.000 Kč
- Český svaz včelařů, o.s. UB
3.000 Kč
- CZP ZK, o.p.s.
1.000 Kč
- AUDIOHELP z.s. UB
1.000 Kč
Výše poskytnutých darů byla projednána na zasedání ZO v roce 2016 při sestavování
rozpočtu na rok 2017, členové ZO nemají připomínky.
Návrh usnesení č. 20/2017:
ZO schvaluje smlouvy o poskytnutí finančních darů z rozpočtu obce Pašovice v roce 2017
pro:
- LMK Prakšice-Pašovice, o.s.
2.000 Kč
- Český svaz včelařů, o.s. UB
3.000 Kč
- CZP ZK, o.p.s.
1.000 Kč
- AUDIOHELP z.s. UB
1.000 Kč
a pověřuje starostu podpisem smluv
Hlasování: PRO: 8, NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato
Schválení veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Pašovice
v roce 2017
Starosta obce předložil k projednání a schválení žádosti spolků o poskytnutí neinvestičních
dotací z rozpočtu obce Pašovice na zajištění činnosti v roce 2017:
- ZŠ a MŠ Prakšice, Prakšice 100
11.000 Kč
- Myslivecký spolek „Březí“, Pašovice č. 100
8.000 Kč
- Spolek rybářů Rybníkářství HOLOMŇA, Prakšice 127
15.000 Kč
- SDH Pašovice, Pašovice 100
25.000 Kč
- TJ SOKOL Prakšice-Pašovice, Prakšice 311
30.000 Kč
- FS HOLOMŇA, Prakšice 237
8.000 Kč
Výše poskytnutých dotací byla projednána v roce 2016 a zařazena do rozpočtu na rok 2017,
členové ZO nemají připomínek.
Návrh usnesení č. 21/2017:
ZO schvaluje smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Pašovice v roce
2017 pro:
- ZŠ a MŠ Prakšice, Prakšice č. 100
11.000 Kč
- Myslivecký spolek „Březí“, Pašovice č. 100
8.000 Kč
- Spolek rybářů Rybníkářství HOLOMŇA, Prakšice 127
15.000 Kč
- SDH Pašovice, Pašovice 100
25.000 Kč
- TJ SOKOL Prakšice-Pašovice, Prakšice 311
30.000 Kč
- FS HOLOMŇA, Prakšice 237
8.000 Kč
a pověřuje starostu podpisem smluv
Hlasování: PRO: 8, NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato

-4Projednání a schválení nominace „Tradiční hody s právem“ k zápisu na Seznam
nemateriálních statků tradiční lidové kultury Zlínského kraje
Slovácké muzeum jako garant a navrhovatel nominací na Seznam nemateriálních statků
tradiční lidové kultury Zlínského kraje by chtělo navrhnout na tento seznam tradiční hody
s právem, které se konají v obcích Slováckého regionu. Seznam byl zřízen v roce 2013 a jsou
na něm dosud zapsány tři nemateriální statky – valašský odzemek, jízda králů a slovácký
verbuňk. Podmínkou nominace navrhovaných tradičních hodů s právem je písemný souhlas
nominovaných, v tomto případě zastupitelstva obce.
Starosta obce sdělil přítomným členům ZO, že obec nebude povinována k žádným úkonům
nebo úhradě propagace.
Návrh usnesení č. 22/2017:
ZO vydává svobodný a informovaný souhlas s tím, aby tradiční hody s právem v obci
Pašovice byly navrženy k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury
Zlínského kraje
Hlasování: PRO: 8, NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato
Projednání a schválení žádosti o povolení výjimky z počtu dětí pro školní rok 2017/2018 v PO
MŠ Pašovice
Ředitelka PO MŠ Pašovice p. Renata Štursová podala dne 15.3.2017 písemnou žádost
o povolení výjimky z počtu dětí, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání, podle § 23 odst. 5 a vyhlášky
č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, § 2 odst. 2 a naplnit třídu mateřské školy do 28
dětí. Výjimku žádá na školní rok 2017/2018, tj. od 1.9.2017 do 31.8.2018.
Členové zastupitelstva nemají námitky ani připomínky.
Návrh usnesení č. 23/2017:
ZO schvaluje výjimku z počtu dětí pro školní rok 2017/2018 v PO MŠ Pašovice
Hlasování: PRO: 8, NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato
Informace o VPP v roce 2017
Starosta obce seznámil přítomné s podmínkami pro vytvoření pracovních příležitostí v rámci
VPP pro rok 2017 a konstatoval, že v letošním roce nebude možné zaměstnat občany, kteří
podali žádost o práci pro obec, neboť nesplňují podmínky, stanovené úřadem práce pro rok
2017. Úklid obce v letošním roce bude zajištěn formou brigád. Členové zastupitelstva nemají
připomínky.
Návrh usnesení č. 24/2017:
ZO bere na vědomí zprávu o možnostech získání pracovníků v rámci VPP v roce 2017
Hlasování: PRO: 8, NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato

-5Rozpočtové opatření č. 2/2017
Návrh rozpočtového opatření č. 2/2017 zpracovali členové finančního výboru. Do rozpočtu
bude zapracována schválená dotace z MŽP na snížení energetické náročnosti budovy OÚ a
navýšení finančních prostředků na vybudování veřejného osvětlení v části obce Požár. Návrh
rozpočtového opatření je přílohou zápisu.
Návrh usnesení č. 25/2017:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017
Hlasování: PRO: 8, NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato
Žádost o ukončení nájmu budovy kulturního domu č. 214 v obci Pašovice
Nájemce budovy KD p. Radim Mahdal podal dne 30.3.2017 písemnou žádost o ukončení
nájmu kulturního domu č. 214 v obci Pašovice ke dni 30.4.2017. Členové zastupitelstva byli
s touto skutečností ihned seznámeni. Dle bodu č. 5 článku VIII. Nájemní smlouvy, uzavřené
dne 1.4.2012, je nájemce povinen vyrovnat veškeré závazky do 30 dnů od ukončení
nájemního vztahu – tzn. že do 31.5.2017 p. Mahdal zaplatí všechny dosud neuhrazené
faktury za nájem a spotřebu vody.
Návrh usnesení č. 26/2017:
ZO schvaluje ukončení nájmu budovy kulturního domu č. 214 v obci Pašovice s nájemcem
p. Radimem Mahdalem, Bánov č. 490, dohodou ke dni 30.4.2017
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Žádost o pronájem budovy kulturního domu č. 214 v obci Pašovice
Starosta obdržel dne 3.4.2017 od p. Marie Mahdalové, Bánov č. 490, písemnou žádost
o pronájem kulturního domu č. 214 v obci Pašovice s možností zahájení provozu od 1.5.2017.
Vzhledem k tomu, že současný nájemce má již na letošní rok dojednané společenské akce
a rodinné oslavy, je v zájmu zachování provozu nutné tuto situaci neprodleně řešit v souladu
se zákonem. Starosta navrhuje zveřejnit záměr pronájmu KD paní Mahdalové na dobu
určitou – od 1.5.2017 do 31.12.2017 a následně zveřejnit záměr na pronájem budovy KD od
1.1.2018 a provést řádné výběrové řízení na nového nájemce. Výši nájmu bude ponechána
na částce 9.000 Kč měsíčně.
Návrh usnesení č. 27/2017:
ZO schvaluje záměr na pronájem budovy kulturního domu č. 214 v obci Pašovice p. Marii
Mahdalové, Bánov č. 490, a to od 1.5.2017 do 31.12.2017 za cenu nájmu 9.000 Kč měsíčně
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Žádosti občanů
1. Senior obce Pašovice podal písemné připomínky a žádá jejich projednání na zasedání ZO:
- požaduje umístění dopravních značek na novou komunikaci „pod kopci“ (jedná se mu o to,
aby bylo zřejmé, pro jaký provoz je komunikace určena) - starosta k tomuto požadavku
uvádí, že komunikace je pouze polní cestou, proto na ní nejsou umístěny žádné dopravní
značky.

-6- požaduje k této komunikaci umístit lavičky – starosta zjistí, kudy procházejí hranice
obecního pozemku, protože umístit lavičky na soukromé pozemky nelze.
- požaduje vybudovat autobusovou zastávku na konci Pašovic směrem do Prakšic
- upozorňuje na pomalovanou fasádu na budově nákupního střediska
- upozorňuje na volně pobíhající psy
- upozorňuje na stav potoku Holomňa a radí zastupitelstvu zveřejnit majitele potoku
a zábradlí kolem něj. Starosta v této souvislosti zopakoval členům ZO, že o vyčištění potoku
Holomňa od náletových dřevin a naplavené zeminy jedná s majitelem (Lesy ČR, s.p. Hradec
Králové). Městský úřad Uherský Brod, odbor ŽP, vydal dne 11.1.2017 souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru – odstranění sedimentu z koryta toku a kácení břehových
křovin. Předpokládá, že v jarních měsících budou ohlášené udržovací práce provedeny.
2. Na únorovém zasedání zastupitelé řešili stížnost p. Lukašíka, Pašovice 241, na nedovolené
užívání cizího majetku – jednalo se o umístění pouličního osvětlení na jeho sloup, na kterém
má přípojku NN ke svému rodinnému domu. Osvětlení je na sloupu umístěno od roku 2003.
Starosta a místostarosta se s panem Lukašíkem sešli osobně a projednali tuto záležitost.
Starosta navrhuje svolat druhé jednání a navrhnout možnosti řešení. V úvahu připadá
odkoupení sloupu, pronájem sloupu nebo demontáž osvětlení. Obec nechá zpracovat studii
územního využití této lokality, která by řešila umístění veškerých sítí včetně veřejného
osvětlení a místního rozhlasu na obecní pozemek.
Návrh usnesení č. 28/2017:
ZO bere na vědomí zprávu o výsledku jednání s p. Lukašíkem ve věci řešení veřejného
osvětlení v části obce Záhumní
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Různé
- Starosta obce Velký Ořechov dne 5.4.2017 zaslal zastupitelstvu obce Pašovice dopis, kterým
vyjadřuje poděkování za mimořádně dobře odvedenou práci členů zásahové jednotky SDH
Pašovice při likvidaci požáru dvou rodinných domů v obci Velký Ořechov, ke kterému došlo
v noci z 25. na 26. března. Děkuje za pomoc a žádá o předání této zprávy a poděkování všem
zasahujícím hasičům.
- Starosta v předstihu rozeslal k prostudování návrh směrnice, která upravuje pravidla
rozpočtového procesu pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Pašovice. Členové ZO
nemají připomínky.
Návrh usnesení č. 29/2017:
ZO schvaluje směrnici, která upravuje pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkovou
organizaci Mateřská škola Pašovice, zřízenou Obcí Pašovice
Hlasování: PRO 9
Usnesení bylo přijato
- Starosta informoval členy ZO o registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace na snížení
energetické náročnosti OÚ v Pašovicích. Účast státního rozpočtu na této investiční akci činí
40 %, maximálně 1.067.871,60 Kč.

-7- Starosta informoval, že pasport komunikací a chodníků v obci Pašovice bude dokončen
v průběhu měsíce dubna.
- V minulém týdnu byla opravena kanalizační šachta na křižovatce ke hřbitovu, před RD č. 43
a na křižovatce směrem k hřišti. Opravu provedla SÚS Slovácka.
- Starosta požadoval opravu prasklin na hlavní silnici. Tato komunikace je v majetku
Zlínského kraje. Zodpovědná pracovnice po obhlídce na místě samém konstatovala, že na
opravy tohoto typu nemá Zlínský kraj finanční prostředky. Starosta znovu požádá majitele
komunikace o provedení nástřiku „POZOR DĚTI“.
Stanovení termínu pro další řádné zasedání zastupitelstva obce
Starosta obce navrhuje svolat další řádné zasedání ZO nejpozději do 28.6.2017.
Členové ZO nemají připomínky.
Návrh usnesení č. 30/2017:
ZO pověřuje starostu obce svolat další řádné zasedání ZO nejpozději do 28.6.2017
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Předsedající požádal členku 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 20.35 hod.
Zápis byl vyhotoven 6. 4. 2017
Zapisovatel: Jana Kůrová
Ověřovatelé: …………………………… dne …………………………
…………………………... dne …………………………

Starosta:

………………………….. dne …………………………

