Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 28. 6. 2017
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

__________________________________________________________________________________________

Přítomni:

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

Omluveni:

Ludmila Juráková

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 9.6.2017 do 28.6.2017,
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).
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.
Návrh usnesení č. 36/2017:
ZO schvaluje způsob jednání aklamací o každém bodu programu zvlášť
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Schválení programu
Předsedající přečetl program zasedání, který je přílohou zápisu, a navrhl jeho doplnění:
Projednání a schválení smlouvy o poskytnutí dotace č. D/1196/2017/KUL
na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
Předložení výsledků výběrového řízení na pořízení lesnické techniky
do bodu programu č. 15 místo „Diskuse“ zařadit bod „Různé“
Návrh usnesení č. 37/2017:
ZO schvaluje doplněný program 4. zasedání zastupitelstva, konaného dne 28.6.2017
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Volba ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Janu Valeriánovou a p. Jitku Hasíkovou.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 38/2017:
ZO určuje ověřovatele zápisu p. Janu Valeriánovou a p. Jitku Hasíkovou
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
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Předsedající navrhl jako členy návrhové komise p. Radima Karlíka a p. Marka Beníčka.
Nikdo z přítomných nepředložil jiný návrh.
Návrh usnesení č. 39/2017:
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Radim Karlík a p. Marek Beníček
Hlasování: PRO: 8
Návrhová komise byla určena
Předsedající určil zapisovatelku zasedání zastupitelstva obce Janu Kůrovou.
Kontrola plnění usnesení
Zprávu o kontrole plnění usnesení ze zasedání ZO dne 5.4.2017 a 24.4.2017 předložila
předsedkyně kontrolního výboru p. Hlavínová.
Na řádném zasedání ZO dne 5.4.2017 byla schválena usnesení č. 15-23, 25-27 a 29.
Na vědomí byla vzata usnesení č. 24 a 28.
V ukládající části zápisu byl uložen úkol k usnesení č. 30 – ZO ukládá starostovi svolat další
řádné zasedání zastupitelstva nejpozději do 28.6.2017 – úkol byl splněn.
Na mimořádném zasedání ZO dne 24.4.2017 byla schválena usnesení č. 31-35.
Návrh usnesení č. 40/2017:
ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne 5.4.2017 a 24.4.2017
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Schválení vyhlášky o vytvoření společného školského obvodu ZŠ Prakšice
Obce, které nemají ve svém územním obvodu školské zařízení, jsou dle ustanovení § 178
odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů povinny zajistit
školní vzdělání v jiné obci. Na základě výše citovaného zákona byla mezi obcí Pašovice
a Prakšice uzavřena dohoda o vytvoření společného školského obvodu Základní školy
a Mateřské školy Prakšice, příspěvkové organizace, se sídlem Prakšice č. 100, PSČ 687 56,
IČ 70943311. Po schválení dohody zastupitelstvem obce Prakšice předkládá starosta
ke schválení dohodu také členům ZO Pašovice a také návrh OZV č. 1/2017, kterou se stanoví
část společného školského obvodu základní školy. Členové ZO obdrželi návrh vyhlášky
elektronicky dne 1.6.2017. Nikdo z přítomných nemá připomínky.
Návrh usnesení č. 41/2017:
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se stanoví část společného
školského obvodu ZŠ, a Dohodu o vytvoření společného školského obvodu, uzavřenou
mezi Obcí Prakšice a Obcí Pašovice
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Schválení závěrečného účtu obce Pašovice za rok 2016
Závěrečný účet obsahuje údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016, informaci
o hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí (PO MŠ Pašovice). Dále poskytuje
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o vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a národnímu fondu.
Nedílnou součástí závěrečného účtu je Zpráva č. 61/2016/IAK o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Pašovice za rok 2016. Vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016:
ZO schvaluje vypořádání hospodářského výsledku z hlavní činnosti za rok 2016 ve výši
3.652.832,71 Kč (stav účtu 431 0316) a jeho převedení na účet 432 0316 – Výsledek
hospodaření předcházejících účetních období.
Členové zastupitelstva obdrželi návrh závěrečného účtu včetně příloh elektronicky dne
5.5.2017. K předloženému návrhu nemají dotazy nebo připomínky.
Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce a na elektronické úřední desce
od 3.5.2017 do 28.6.2017.
Návrh usnesení č. 42/2017:
ZO schvaluje celoroční hospodaření obce Pašovice a závěrečný účet obce za rok 2016
včetně Zprávy č. 61/2016/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pašovice, IČO
00542326, za rok 2016 – bez výhrad
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Účetní závěrka obce Pašovice k 31.12.2016
Členové zastupitelstva obdrželi podklady k účetní závěrce – výkaz FIN 2-12M, rozvahu, výkaz
zisku a ztráty a přílohu za období 12/2016 elektronicky dne 5.5.2017. Nikdo z přítomných
nevznesl k podkladům dotazy nebo připomínky. O schvalování účetní závěrky za rok 2016 byl
vyhotoven protokol, který je přílohou zápisu.
Návrh usnesení č. 43/2017:
ZO schvaluje účetní závěrku obce Pašovice za rok 2016 – bez výhrad
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Účetní závěrka PO MŠ Pašovice k 31.12.2016
Členové ZO obdrželi podklady k účetní závěrce – výkaz FIN 2-12M, rozvahu, výkaz zisku
a ztráty a přílohu za období 12/2016 elektronicky dne 1.6.2017. K obsahu podkladů nevznesl
nikdo z přítomných členů ZO připomínky nebo dotazy. O schvalování účetní závěrky za rok
2016 byl vyhotoven protokol, který je přílohou zápisu.
Návrh usnesení č. 44/2017:
ZO schvaluje účetní závěrku PO MŠ Pašovice za rok 2016 – bez výhrad
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Závěrečný účet Regionu Za Moravú za rok 2016
Návrh závěrečného účtu Regionu Za Moravú byl schválen na jednání členských obcí regionu
dne 16.6.2017. Před schválením byl zveřejněn na úředních deskách a na elektronických
úředních deskách všech obcí po dobu nejméně 15 dnů. Členové zastupitelstva obdrželi
závěrečný účet elektronicky dne 1.6.2017. K jeho obsahu nemají připomínky.
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ZO bere na vědomí závěrečný účet Regionu Za Moravú za rok 2016
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2021
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2018-2021 zpracovali členové finančního
výboru, členové zastupitelstva obce jej obdrželi elektronicky dne 29.5.2017. K jeho obsahu
nemají připomínky. Návrh byl zveřejněn na úřední desce od 30.5.2017 do 28.6.2017.
Návrh usnesení č. 46/2017:
ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Pašovice na období 2018-2021
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Pronájem části nebytových prostor
Starosta obce navrhl zveřejnit záměr na pronájem části nebytových prostor v budově č.p.
214, stojící na pozemku parc.č.st. 374 v obci Pašovice od 1.1.2018 na dobu neurčitou.
Členové ZO nemají k návrhu připomínky.
Návrh usnesení č. 47/2017:
ZO schvaluje záměr pronájmu části nebytových prostor v budově č.p. 214, stojící na
pozemku parc.č.st. 374 v obci Pašovice, od 1.1.2018 na dobu neurčitou
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Projednání znaleckého posudku a schválení prodeje pozemků p.č. 2328 a p.č. 2330 v k.ú.
Pašovice na Moravě
Znalecký posudek č. 766/07/17 o ceně pozemků p.č. 2328 (2199 m2) a p.č. 2330 (7474 m2),
zapsaných na LV 10001 pro katastrální území Pašovice na Moravě, vypracoval ing. Jaroslav
Foltánek, Koreisova 897/20, Brno-Žebětín. Posudek byl vypracován pro objednatele
posudku, projekční kancelář Regioprojekt Brno, s.r.o.
Výše uvedené pozemky jsou dotčeny stavbou plánované rekonstrukce stávající lesní cesty.
Lesní cesta označená jako „LC Vrchová Prakšice“ se nachází ve Zlínském kraji v k.ú. obcí
Částkov, Drslavice, Nedachlebice, Pašovice a Prakšice a slouží k dopravní obsluze lesního
porostu státního podniku Lesy České republiky v prostoru severně od obce Prakšice
v přírodním parku Prakšická vrchovina.
Záměr prodeje pozemku p.č. 2328 (trvalý zábor 57 m2) byl schválen zastupitelstvem obce
dne 20.4.2016 usnesením č. 27/2016, opakovaně zveřejněn na ÚD od 25.5.2017 do
26.6.2017.
Záměr prodeje pozemku p.č. 2330 (trvalý zábor 6455 m2) byl schválen zastupitelstvem obce
dne 17.6.2015 usnesením č. 50/2015, opakovaně zveřejněn na ÚD od 25.5.2017 do
26.6.2017.
Starosta obce navrhuje prodej částí výše uvedených pozemků zájemci - Lesy České republiky,
s.p., Lesní správa Luhačovice, za cenu dle znaleckého posudku č. 766/07/17. Kupní smlouva
bude podepsána až po provedení rekonstrukce lesní cesty a jejím geometrickém zaměření.
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ZO schvaluje prodej části pozemku p.č. 2328 (trvalý zábor 57 m2) a části pozemku p.č. 2330
(trvalý zábor 6455 m2), zapsané na LV 10001 pro Obec Pašovice kupujícímu – Lesy ČR, s.p.,
Lesní správa Luhačovice, Uherskobrodská 81, 763 26 Luhačovice, IČ: 42196451, za cenu dle
znaleckého posudku č. 766/07/17 a pověřuje starostu podpisem smlouvy
Hlasování: PRO: 6, PROTI: 2 (p. Sukup, p. Valeriánová)
Usnesení bylo přijato
Zpráva o stavu sportovního areálu včetně koupaliště a dětských hřišť
Zprávu předkládá místostarosta p. Karlík. Na sportovním areálu byla zhotovena vodoměrná
šachta a přípojka vody, rozvod vody do budovy až k čistícímu a filtračnímu zařízení.
Namontovány odpočtové hodiny pro výpočet stočného. Koupaliště připraveno k zahájení
provozu od 20.6.2017, od 1.7.2017 bude provoz spuštěn v plném provozu.
Návrh usnesení č. 49/2017:
ZO bere na vědomí zprávu o stavu sportovního areálu, letního koupaliště a dětských hřišť
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Rozpočtové opatření č. 3/2017
Návrh rozpočtového opatření obdrželi členové ZO elektronicky dne 26.6.2017. Jedná se
o navýšení rozpočtu příjmů o částku 1.097.200 Kč, navýšení rozpočtu výdajů o částku
1.150.700 Kč a navýšení financování o částku 53.500 Kč. Podrobný rozpis rozpočtového
opatření je přílohou zápisu.
Návrh usnesení č. 50/2017:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Předložení výsledků výběrového řízení na akci „Oprava MK Podbúdí II. etapa“
Do výběrového řízení na dodavatele akce „Oprava MK Podbúdí II. etapa“ se přihlásily 3 firmy:
KKS, spol.s.r.o., Příluky 386, 760 01 Zlín
EUROVIA CS, a.s., Louky 330, 763 02 Zlín
SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod dopravní stavby MORAVA, oblast Zlín.
Všechny zúčastněné firmy splnily podmínky výběrového řízení.
Podle jediného hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové ceny – byla hodnotící komisí
vybrána jako dodavatel akce „Oprava MK Podbúdí II. etapa“ firma SWIETELSKY stavební s.r.o.
Členové ZO nemají k předloženému návrhu připomínky.
Návrh usnesení č. 51/2017:
ZO schvaluje na základě výběrového řízení dodavatele projektu „Oprava MK Podbúdí II.
etapa“ – firmu SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod dopravní stavby MORAVA,
oblast Zlín, IČ 48035599, a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
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Do výběrového řízení na dodavatele kompostérů se přihlásila pouze jediná firma –
ELKOPLAST CZ, s.r.o., Štefánikova 2664, Zlín. Přestože byla podána jediná nabídka, tato
splňovala všechny podmínky pro zařazení do výběrového řízení a byla vybrána jako
dodavatel kompostérů.
Členové zastupitelstva nemají k předložené zprávě připomínky.
Návrh usnesení č. 52/2017:
ZO schvaluje na základě výběrového řízení dodavatele projektu „Kompostéry pro občany
obce Pašovice“ – firmu ELKOPLAST CZ, s.r.o., Štefánikova 2664, 760 01 Zlín, IČ 25347942,
a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace č. D/1196/2017/KUL na financování projektu
„Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého“
Zlínský kraj schválil poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje do výše 59.200 Kč
(maximálně 59,95 %z celkových způsobilých výdajů) na realizaci projektu „Restaurování
sochy sv. Jana Nepomuckého“. Projekt musí být ukončen nejpozději 15.11.2017.
Návrh usnesení č. 53/2017:
ZO schvaluje smlouvu č. D/1196/2017/KUL o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu
Zlínského kraje na realizaci projektu „Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého“
a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Předložení výsledků výběrového řízení na projekt „Pořízení lesnické techniky pro obec
Pašovice“
Do výběrového řízení po otevření nabídkových obálek postoupily firmy:
Daniš Davaztechnik s.r.o.
Lipka HQ s.r.o.
ZÁLESÍ a.s.
Dle jediného hodnotícího kritéria, kterým byla nejnižší nabídková cena, byla vyhodnocena
jako nejvhodnější nabídka firmy ZÁLESÍ a.s., IČ 00135143.
Členové ZO nemají k předloženému návrhu námitky a připomínky.
Návrh usnesení č. 54/2017:
ZO schvaluje na základě výběrového řízení dodavatele projektu „Pořízení lesnické techniky
pro obec Pašovice – firmu ZÁLESÍ a.s., Uherskobrodská 119, 763 26 Luhačovice,
IČ: 00135143, a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy
Hlasování: PRO 8
Usnesení bylo přijato
Různé
- Starosta oznámil členům ZO, že na Slavnostech vína v Uherském Hradišti, které se konají
v září, bude propagován Region Za Moravú, jehož členem je i obec Pašovice,
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projektové dokumentace zasíťování části obce na Záhumní a ke hřbitovu,
- p. Karlík sdělil, že jednání o umístění veřejného osvětlení na sloup NN, který je v majetku
ing. Lukašíka, ještě neproběhlo.
Stanovení termínu pro další řádné zasedání zastupitelstva obce
Starosta obce navrhuje svolat další řádné zasedání ZO nejpozději do 30.8.2017.
Členové ZO nemají připomínky.
Návrh usnesení č. 55/2017:
ZO pověřuje starostu obce svolat další řádné zasedání ZO nejpozději do 30.8.2017
Hlasování: PRO: 8
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 20.05 hod.
Zápis byl vyhotoven 30. 6. 2017
Zapisovatel: Jana Kůrová
Ověřovatelé: …………………………… dne …………………………
…………………………... dne …………………………

Starosta:

………………………….. dne …………………………

