Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 30. 8. 2017
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

__________________________________________________________________________________________

Přítomni:

Vlastimil Řezníček, Radim Karlík, ing. Miluše Knechtlová, Bc. Jitka Hasíková,
Mgr. Jiří Sukup, Ludmila Juráková

Omluveni:

Bc. Ivana Hlavínová, 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 21.8.2017 do 30.8.2017,
současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva, která je přílohou
zápisu, konstatoval, že je přítomno 6 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. 56/2017:
ZO schvaluje způsob jednání aklamací o každém bodu programu zvlášť
Hlasování: PRO: 5, NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato
Schválení programu
Předsedající přečetl program zasedání, který je přílohou zápisu, a navrhl jeho doplnění:
- Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 4/2017
Návrh usnesení č. 57/2017:
ZO schvaluje doplněný program 5. zasedání zastupitelstva, konaného dne 30.8.2017
Hlasování: PRO: 5, NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato
Volba ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Radima Karlíka a p. Ludmilu Jurákovou.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 58/2017:
ZO určuje ověřovatele zápisu p. Radima Karlíka a p. Ludmilu Jurákovou
Hlasování: PRO: 5, NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato
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Předsedající navrhl jako členy návrhové komise p. Jitku Hasíkovou a p. Jiřího Sukupa.
Nikdo z přítomných nepředložil jiný návrh.
Návrh usnesení č. 59/2017:
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Jitka Hasíková a p. Jiří Sukup
Hlasování: PRO: 5, 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 28.6.2017 vypracovala předsedkyně
kontrolního výboru p. Hlavínová.
Na řádném zasedání ZO dne 28.6.2017 byla schválena usnesení č. 36-44, 46-48 a 50-54.
Na vědomí bylo vzato usnesení č. 45 a 49.
V ukládající části zápisu byl uložen úkol k usnesení č. 55 – ZO ukládá starostovi svolat další
řádné zasedání zastupitelstva nejpozději do 30.8.2017 – úkol byl splněn.
Návrh usnesení č. 60/2017:
ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne 28.6.2017
Hlasování: PRO: 5, NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato
Zpráva o finančním hospodaření obce k 30.6.2017
Zprávu vypracovali členové finančního výboru, předkládá předsedkyně FV p. Juráková.
Členové ZO obdrželi elektronicky dne 12.7.2017.

1 – Daňové příjmy
3 – Nedaňové příjmy
3 – Kapitálové příjmy
4 – Přijaté transfery
PŘÍJMY CELKEM
5 – Běžné výdaje
6 – Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM
FINANCOVÁNÍ
Stav ZBÚ: KB
ČNB
Pokladna:
Nesplacený úvěr – KB:

Rozpočet
6.410.300,00
498.000,00
0
2.265.771,60
9.174.071,60
9.050.700,00
4.812.871,60
13.863.571,60

Skutečnost
4.242.137,89
337.265,27
0
69.400,00
4.648.803,16
2.253.492,32
275.580,50
2.529.072,82

%
66,18
67,72

6.689.500,00

- 2.119.730,34

- 45,20

8.211.810,02
1.251.414,40
84.137,00
1.931.020,00

3,06
50,67
24,90
5,73
18,24

-3Návrh usnesení č. 61/2017:
ZO schvaluje zprávu o finančním hospodaření obce k 30.6.2017
Hlasování: PRO: 5, NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato
Předložení výsledku výběrového řízení na pronájem části KD č. 214 v obci Pašovice
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 28.6.2017 schválilo usnesením č. 47/2017 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. Záměr byl zveřejněn na úřední desce
od 3.7.2017 do 19.7.2017. Žádost o pronájem výše uvedených prostor podala pouze jedna
žadatelka – Marie Mahdalová, Bánov č. 490.
Doporučení hodnotící komise: Vzhledem k tomu, že byla podána pouze jedna nabídka na
pronájem od stávající provozovatelky při zachování současné nabídky služeb za měsíční
nájem 9.000 Kč, doporučuje hodnotící komise, aby byla s paní Marii Mahdalovou, 687 54
Bánov 490, IČ 05975140, uzavřena i nadále smlouva o pronájmu nebytových prostor s dobou
nájmu od 1.1.2018 na dobu neurčitou.
Členové zastupitelstva obce nemají k návrhu hodnotící komise připomínky.
Návrh usnesení č. 62/2017:
ZO schvaluje na základě výběrového řízení nájemce části budovy KD č. 214 v obci Pašovice
od 1.1.2018 na dobu neurčitou p. Marii Mahdalovou, 687 54 Bánov č. 490, IČ 05975140,
a pověřuje starostu obce podpisem nájemní smlouvy
Hlasování: PRO: 5, NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato
Zprávy o činnosti výborů v 1. pololetí 2017
Zprávu o činnosti v uplynulém období předložila předsedkyně finančního výboru p. Ludmila
Juráková, předsedkyně kontrolního výboru p. Ivana Hlavínová, předseda komise životního
prostředí p. Jiří Sukup, předsedkyně sociální komise p. Jitka Hasíková a předsedkyně kulturní
komise p. Miluše Knechtlová. Zprávy jsou zpracované písemně a jsou přílohou zápisu
z dnešního jednání. Nikdo z přítomných neměl k předloženým zprávám připomínky nebo
dotazy.
Návrh usnesení č. 63/2017:
ZO schvaluje zprávy o činnosti výborů a komisí v 1. pololetí 2017
Hlasování: PRO: 6
Usnesení bylo přijato
Zpráva o plnění úkolů za 1. pololetí 2017
Zprávu přednesl starosta obce.
- nákup kompostérů pro občany Pašovic – 31.8.2017 bude dodána poslední část kompostérů,
je vypracovaná vzorová smlouva o výpůjčce a shromažďují se podklady pro vyúčtování
dotace
- nákup lesnické techniky – proběhlo výběrové řízení, dodávka bude uskutečněna do 3
měsíců od podpisu smlouvy, po předání faktury budou zpracovány podklady k vyúčtování
- obnova sochy sv. Jana Nepomuckého – obec získala dotaci od Zlínského kraje i od
Ministerstva zemědělství, oprava sochy bude dokončena do 30.9., pak proběhne vyúčtování

-4- oprava místní komunikace na Podbúdí – obec získala dotaci od ministerstva pro místní
rozvoj, oprava byla zahájena
- snížení energetické náročnosti budovy OÚ – obec získala dotaci od MŽP 1.067.871,60 Kč,
vzhledem k navýšení rozpočtu stavby zastupitelstvo rozhodne o dalším postupu
- oprava chodníků na Záhumní – obec se snaží získat dotaci prostřednictvím MAS, ale dosud
nebyly stanoveny podmínky pro čerpání dotací, takže letos tato akce nebude realizována
- dokončena oprava fasády na budově MŠ
- zastřešení parkoviště za budovou OÚ – letos nebude realizováno
- přebudování pódia na sportovním areálu na šatny – bude přesunuto na příští rok
- realizace „zahrady života“ z důvodu vandalismu v obci bude přesunuto na příští rok
- elektrické rozvaděče veřejného osvětlení – u RD č. 31 bude vyměněn do konce září 2017,
podle finanční situace se možná další vymění ještě letos na podzim nebo příští rok
- VO v části obce Požár bylo realizováno na jaře
- byl natřen nový dřevěný most na konci obce
- pořízen pasport místních komunikací
- pořízena přípojka vody na sportovním areálu
- vyčištěna část potoku ve středu obce, který je v majetku Lesů ČR
- průběžně sečena tráva a upravována zeleň
Návrh usnesení č. 64/2017:
ZO schvaluje zprávu o plnění úkolů za 1. pololetí 2017
Hlasování: PRO: 6
Usnesení bylo přijato
Plán investičních a neinvestičních akcí na rok 2018
Plán akcí předkládá starosta obce.
- oprava přípravny jídla v budově MŠ dle požadavků OHS
- výměna obkladů stěn v jídelně MŠ
- oprava parket v kulturním sále, nákup mobiliáře, výmalba podkroví
- oprava chodníků na Záhumní v případě získání dotace
- realizace „zahrady života“
- vybudování workoutového hřiště na Podbúdí
- oprava tělesa bazénu a čističky vody
- vybudování zázemí v areálu rybníku
- nátěr sloupů veřejného osvětlení u hlavní silnice
- oprava pomníku u hřbitova (obec podá žádost o dotaci)
Návrh usnesení č. 65/2017:
ZO schvaluje plán investičních a neinvestičních akcí na rok 2018
Hlasování: PRO: 6
Usnesení bylo přijato
Žádost o výstavbu inženýrských sítí v části obce Záhumní
Mgr. Stanislav Jahoda podal dotaz, kdy bude provedeno zasíťování pozemků na Záhumní.
Starosta sdělil, že v současné době je rozpracovaná studie proveditelnosti a pak může být
zadáno vypracování projektové dokumentace (voda, kanalizace, plynovod, veřejné osvětlení)
ve třech lokalitách na Záhumní (firma Kaninga s.r.o. Zlín).
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ZO bere na vědomí žádost Mgr. Stanislava Jahody, Pašovice č. 58, o vybudování
inženýrských sítí k pozemku parc.č. 2219 v obci Pašovice
Hlasování: PRO: 6
Usnesení bylo přijato
Zpracování projektové dokumentace na prodloužení inženýrských sítí v části obce Záhumní
Po zpracování studie proveditelnosti navrhuje starosta zadat vypracování projektové
dokumentace na prodloužení inženýrských sítí ve třech lokalitách v části obce Záhumní.
Návrh usnesení č. 67/2017:
ZO schvaluje zpracování projektové dokumentace na prodloužení inženýrských sítí ve třech
lokalitách v části obce Záhumní dle schváleného územního plánu obce a pověřuje starostu
podpisem smlouvy
Hlasování: PRO: 6
Usnesení bylo přijato
Žádost ředitelky MŠ Pašovice o pokácení přerostlých tújí
Ředitelka MŠ podala písemnou žádost o odstranění přerostlých tújí v zahradě mateřské školy
a o vysázení nových keřů. Cenová nabídka na odstranění tújí je 17.180 Kč, finanční
prostředky jsou v rozpočtu obce na letošní rok.
Návrh usnesení č. 68/2017:
ZO bere na vědomí žádost o pokácení tújí v zahradě Mateřské školy v Pašovicích a vysázení
nových dřevin
Hlasování: PRO: 6
Usnesení bylo přijato
Žádost o pronájem části pozemku p.č. 1981/1 v obci Pašovice
Žádost o pronájem části pozemku parc.č. 1981/1 (cca 150 m2) podal jednatel firmy WOOD
CITÉ s.r.o. Jedná se o prostor před budovou firmy č. p. 239. Starosta informoval přítomné, že
se jedná o pás těsně před budovou č. 239, široký cca 5,5 m. Zbytek prostoru tvoří pozemek
p.č. 1961/11, který je v majetku Zlínského kraje.
Návrh usnesení č. 69/2017:
ZO schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1981/1 (cca 150 m2), zapsaného na LV
č. 10001 pro katastrální území Pašovice na Moravě
Hlasování: PRO: 6
Usnesení bylo přijato
Projednání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva životního prostředí na akci
„Snížení energetické náročnosti budovy OÚ v Pašovicích
Obec získala dotaci od MŽP 1.067.871,60 Kč. Celkové rozpočtované náklady na provedení dle
vypracované projektové dokumentace činí 5,5 milionu Kč, což pro obecní rozpočet
představuje značnou finanční zátěž. Starosta navrhuje od dotace odstoupit.

-6Návrh usnesení č. 70/2017:
ZO schvaluje odstoupení od dotace na akci „Snížení energetické náročnosti budovy OÚ
Pašovice“, kterou poskytlo Ministerstvo životního prostředí
Hlasování: PRO: 6
Usnesení bylo přijato
Informace o změně zákona č. 14/2017 Sb., o střetu zájmů
Starosta informoval přítomné o změně zákona č. 14/2017 Sb., o střetu zájmů. Zatím není
přesně daná metodika, obec se bude registrovat do konce měsíce září 2017.
Návrh usnesení č. 71/2017:
ZO bere na vědomí informaci o změně zákona č. 14/2017 Sb., o střetu zájmů
Hlasování: PRO: 6
Usnesení bylo přijato
Rozpočtové opatření č. 4/2017
Předsedkyně finančního výboru předložila návrh rozpočtového opatření č. 4/2017, který
obdrželi členové ZO elektronicky dne 28.8.2017. Nikdo z přítomných nemá připomínky,
návrh je součástí zápisu a bude zveřejněn na ÚD. Jedná se o navýšení rozpočtu příjmů o
částku 825.437,85, navýšení rozpočtu výdajů o 821.437,85 Kč a snížení financování o 4.000
Kč.
Návrh usnesení č. 72/2017:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2017
Hlasování: PRO: 6
Usnesení bylo přijato
Různé
Zlínský kraj vyhlašuje dotaci na nákup dýchací techniky pro zásahové jednotky SDH, žádosti
se budou podávat v podzimních měsících 2017, rozhodnuto o poskytnutí dotace bude do
28.12.2017, realizace projektu se plánuje na začátek roku 2018. Velitel žádá o navýšení
rozpočtu na rok 2018 pro SDH o cca 90.000 Kč, ze kterých by se uhradila spoluúčast na nákup
dýchací techniky a na zajištění oslavy 90.výročí vzniku SDH Pašovice v roce 2018.
Starosta informoval o pojistném plnění při vodovodní havárii v budově KD č. 214 – pojišťovna
uhradila po odečtení dohodnuté spoluúčasti ve výši 3.000 Kč částku 59.913 Kč. Finanční
prostředky došly na účet obce dne 21.8.2017.
Starosta předal přítomným členům ZO Oznámení o příležitostném prodeji alkoholických
nápojů podle § 14 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky
návykových látek – pro informaci.
p. Knechtlová informovala o možnosti zajištění divadelního představení souboru PECKA
v kulturním domě v Pašovicích, který vystupuje pod hlavičkou Slováckého divadla. Starosta
se domnívá, že cena představení je příliš vysoká vzhledem k možnému počtu návštěvníků.
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MŠ.
p. Sukup upozornil na možnost zborcení rigolu na odbočce z polní cesty k Maršovu na průleh
z důvodu přejíždění těžké techniky v tomto úseku.
p. Sukup nabídl vysečení trávy kolem stromků v blízkosti polní cesty k Maršovu – zajistil by
brigádu členů Mysliveckého spolku. Starosta souhlasí, očekává cenovou nabídku.
p. Sukup vznesl dotaz, kdo je majitelem pozemku vpravo od polní cesty k Maršovu naproti
bočnímu vjezdu do areálu zemědělského družstva. Pozemek není udržován a nacházejí se na
něm jak nově vysázené oskeruše, tak staré ovocné stromy. Nahlédnutím do katastru
nemovitostí bylo zjištěno, že se jedná o pozemek p.č. 2873, který je v majetku obce Pašovice.
Stanovení termínu pro další řádné zasedání zastupitelstva obce
Starosta obce navrhuje svolat další řádné zasedání ZO nejpozději do 15.11.2017.
Členové ZO nemají připomínky.
Návrh usnesení č. 73/2017:
ZO pověřuje starostu obce svolat další řádné zasedání ZO nejpozději do 15.11.2017
Hlasování: PRO: 6
Usnesení bylo přijato
Předsedající požádal členku návrhové komise p. Hasíkovou, aby přednesla zprávu návrhové
komise.
Členka návrhové komise p. Hasíková 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 31. 8. 2017
Zapisovatel: Jana Kůrová
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Ověřovatelé: …………………………… dne …………………………
…………………………... dne …………………………

Starosta:

………………………….. dne …………………………

