Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 24.4.2017
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích
___________________________________________________________________________
Přítomni:

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

Omluveni:

Mgr. Jiří Sukup

Jednání zastupitelstva obce, konaného v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájil
v 19.00 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 12.4.2017 do 24.4.2017,
současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva, která je přílohou
zápisu, konstatoval, že je přítomno 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.
Návrh usnesení č. 31/2017:
ZO schvaluje program mimořádného zasedání zastupitelstva, konaného dne 24.4.2017
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato.
Volba ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Ludmilu Jurákovou a p. Ivanu Hlavínovou
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 32/2017:
ZO určuje ověřovatele zápisu p. Ludmilu Jurákovou a p. Ivanu Hlavínovou
Hlasování: PRO: 8
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 č. 33/2017:
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.

Schválení smlouvy o pronájmu kulturního domu č. 214 v obci Pašovice
Zastupitelstvo obce Pašovice na svém zasedání dne 5.4.2017 schválilo záměr pronajmout
paní Marii Mahdalové, Bánov č. 490, budovu kulturního domu č. 214, která je součástí
pozemku parc.č.st. 374 v k.ú. Pašovice na Moravě, zapsaného na listu vlastnictví č. 10001
u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Uherský Brod, a to od 1.5.2017
do 31.12.2017 za cenu nájmu 9.000 Kč měsíčně. Záměr byl schválen usnesením č. 27/2017
a zveřejněn na úřední desce od 7.4.2017 do 24.4.2017.
Návrh usnesení č. 34/2017:
ZO schvaluje 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
a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Smlouva o zřízení služebnosti pro společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. zřídila na pozemku p.č. 1981/1, jejímž majitelem
je Obec Pašovice, stavbu podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě pod
označením „11010-058884 RVDSL1613 M PAKS7 OK“. Na tuto stavbu vydal Městský úřad
Uherský Brod dne 25.8.2016 územní souhlas č.j. OSU/1278/16/Ma. Obec Pašovice jako
majitel výše uvedeného pozemku touto smlouvou zřizuje ve prospěch oprávněného
služebnost spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního
komunikačního vedení. Služebnost zahrnuje také právo provádět na podzemním
komunikačním vedení úpravy za účelem jeho modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti.
Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 3.000 Kč.
Členové zastupitelstva se s obsahem návrhu smlouvy seznámili a nemají k jejímu obsahu
připomínky.
Návrh usnesení č. 35/2017:
ZO schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti na pozemku p.č. 1981/1 v k.ú. Pašovice pro
Českou telekomunikační infrastrukturu a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3,
a pověřuje starostu podpisem smlouvy
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Předsedající požádal členku návrhové komise p. Knechtlovou, aby přednesla zprávu
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 19.30 hod.
Zápis byl vyhotoven 25.41.2017
Zapisovatel: Jana Kůrová

Ověřovatele:

Starosta:
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