Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 15. 11. 2017
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

__________________________________________________________________________________________

Přítomni:

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

Omluveni:

Mgr. Jiří Sukup, 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 30.10.2017 do 15.11.2017,
současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva, která je přílohou
zápisu, konstatoval, že je přítomno 7 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. 74/2017:
ZO schvaluje způsob jednání aklamací o každém bodu programu zvlášť
Hlasování: PRO: 6, NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato
Schválení programu
Předsedající přečetl program zasedání, který je přílohou zápisu. Nikdo z přítomných nenavrhl
jeho doplnění.
Návrh usnesení č. 75/2017:
ZO schvaluje program 6. zasedání zastupitelstva, konaného dne 15.11.2017
Hlasování: PRO: 6, NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato
Volba ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Jitku Hasíkovou a p. Janu Valeriánovou.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 76/2017:
ZO určuje ověřovatele zápisu p. Jitku Hasíkovou a p. Janu Valeriánovou
Hlasování: PRO: 6, NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato
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Předsedající navrhl jako členy návrhové komise p. Ivanu Hlavínovou a p. Radima Karlíka.
Nikdo z přítomných nepředložil jiný návrh.
Návrh usnesení č. 77/2017:
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Ivana Hlavínová a p. Radim Karlík
Hlasování: PRO: 6, 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 30.8.2017 vypracovala předsedkyně
kontrolního výboru p. Hlavínová.
Na řádném zasedání ZO dne 30.8.2017 byla schválena usnesení č. 56-65, 67,69,80 a 72.
Na vědomí byla vzata usnesení č. 66, 68 a 71.
V ukládající části zápisu byl uložen úkol k usnesení č. 73 – ZO ukládá starostovi svolat další
řádné zasedání zastupitelstva nejpozději do 15.11.2017 – úkol byl splněn.
Návrh usnesení č. 78/2017:
ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne 30.8.2017
Hlasování: PRO: 6, NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato
Zpráva o stavu projektu na zřízení inženýrských sítí v části obce Záhumní
Informace členům ZO i přítomným hostům předložil ing. Petr Žáček z firmy KANINGA s.r.o.,
který byl požádán o vypracování návrhu řešení části obce Záhumní v souladu s územním
plánem. Na jednání byla předložena koncepce řešení inženýrských sítí a komunikací ve třech
lokalitách, které jsou zaneseny v územním plánu jako plochy pro výstavbu rodinných domů.
Cílem obce Pašovice je vytvořit technické podmínky pro výstavbu rodinných domů ve třech
lokalitách na Záhumní. V předložených situacích jsou zakresleny potřebné zábory pozemků
pro výkup,y případně plochy pro uzavření služebnosti na inženýrské sítě. Před veřejným
zasedáním byly dotčeným majitelům pozemků zaslány situace, aby byli se záměrem obce
v předstihu seznámeni. Pro pokračování přípravy stavby je nutné udělení souhlasů všech
majitelů pozemků. V případě udělení souhlasů budou zpracovány znalecké posudky pro
určení ceny pozemků v dané lokalitě, bude zpracována dokumentace a uzavřeny smlouvy o
smlouvě budoucí o výkupu. P. Lukašík vznesl dotaz, proč je kabel NN uložen uprostřed
obecního pozemku a žádá zvážit nutnost vybudování dešťové i splaškové kanalizace v lok. I.
P. Kadlček žádá o zvážení možnosti vybudovat obratiště na obecním pozemku. P. Valerián –
majitel pozemku v lokalitě III., žádá o prodloužení kanalizace až ke kapli.
Starosta navrhuje svolat pracovní schůzku s majiteli dotčených pozemků na středu
22.11.2017 na 18.00 hodin, na které se budou řešit vznesené požadavky (ing. Žáček zajistí
další informace).
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Návrh usnesení č. 79/2017:
ZO bere na vědomí zprávu o stavu zpracování projektu na zařízení inženýrských sítí v části
obce Záhumní
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Projednání a schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.:
1030039935/002 se společností E.ON Distribuce a.s.
Smlouva řeší zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 2328 v majetku Obce Pašovice za
účelem uložení přípojky NN k novostavbě RD p. Indry. Členové ZO obdrželi návrh smlouvy
elektronicky dne 30.10.2017, nemají připomínky.
Návrh usnesení č. 80/2017:
ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030039935/002 se
společností E.ON Distribuce a.s. a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Projednání a schválení smlouvy o krátkodobém pronájmu pozemku p.č. 3181, p.č. 168 a p.č.
177 společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o.
Starosta obce Pašovice zveřejnil záměr krátkodobého pronájmu pozemku parc.č. 3181,
parc.č. 177 a parc.č. 168, všechny zapsané na LV 10001 pro obec Pašovice, na úřední desce
od 5.10.2017 do 23.10.2017. Nájemní smlouvy jsou sjednané na období od 24.10.2017 do
20.11.2017 a byly podepsané oběma smluvními stranami 23.10.2017. Cena za pronájem
všech pozemků je stanovena na 205.000,00 Kč. Členové zastupitelstva obdrželi kopie smluv
elektronicky dne 30.10.2017, nemají námitek.
Návrh usnesení č. 81/2017:
ZO bere na vědomí informaci o uzavření smluv o krátkodobém nájmu pozemků p.č. 3181,
p.č. 168 a p.č. 177, zapsané na LV 10001 pro obec Pašovice, společnosti SWIETELSKY
stavební s.r.o., IČ 48035599, na období od 24.10.2017 do 20.11.2017.
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Projednání a schválení smlouvy o pronájmu části pozemku p.č. 1981/1 společnosti WOOD
CITÉ s.r.o.
Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1981/1 (150 m2) byl v zastupitelstvu obce schválen
usnesením č. 69/2017 dne 30.8.2017 a zveřejněn na úřední desce od 4.9.2017 do 4.10.2017.
Zájemcem o pronájem tohoto pozemku je společnost WOOD CITÉ s.r.o., Bílovice 519, PSČ
687 12, IČ 28335074, za cenu 5.000 Kč ročně.
Návrh usnesení č. 82/2017:
ZO schvaluje pronájem části pozemku p.č. 1981/1 (150 m2) společnosti WOOD CITÉ s.r.o.,
Bílovice 519, PSČ 687 12, IČ 28335074, za částku 5.000 Kč ročně a pověřuje starostu
podpisem smlouvy
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
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Projednání a schválení Dodatku č. 4 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě
digitální technické mapy obce
Členové ZO obdrželi návrh dodatku č. 4 elektronicky 30.10.2017. Tento dodatek smlouvy se
Zlínským krajem řeší výši příspěvku obce na správu JDTM ZK na období od 1.11.2017 do
31.10.2021. členové ZO nemají námitek.
Návrh usnesení č. 83/2017:
ZO schvaluje dodatek č. 4 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě jednotné
digitální technické mapy obce na období od 1.11.2017 do 31.10.2021, uzavřenou se
Zlínským krajem
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Příprava inventarizace majetku obce k 31.12.2017
Podle směrnice o organizaci a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků, která
je platná od 1.11.2011, starosta obce pověřil dne 8.11.2017 předsedkyni kontrolního výboru
p. Hlavínovou zajištěním této činnost a k tomu vytvořil dvě inventarizační komise, které
provedou fyzickou a dokladovou inventarizaci. Inventarizace bude časově probíhat dle
článku 3 směrnice o organizaci a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků.
Návrh usnesení č. 84/2017:
ZO bere na vědomí zprávu o přípravě inventarizace majetku obce k 31.12.2017
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Projednání a schválení příspěvků na činnost spolků v roce 2018
Členové zastupitelstva zpracovali přehled příspěvků, které budou poskytnuty na úhradu
nákladů spojených s konáním kulturních a sportovních akcí a na činnost spolků v roce 2018:
LMK Prakšice-Pašovice
2.000 dar
Český svaz včelařů
3.000 dar
Centrum zdravotně postižených Zlín
1.000 dar
Český klub neslyšících Uh.Brod
1.000 dar
Svaz neslyšících a nedoslýchavých UH
1.000 dar
Myslivecký spolek „Březí“
15.000 smlouva
Spolek rybářů Pašovice-Prakšice
15.000 smlouva
SDH Pašovice
50.000 smlouva
TJ SOKOL Prakšice-Pašovice
30.000 smlouva
ZŠ Prakšice – činnost kroužků
6.000 smlouva
ZŠ Prakšice – činnost „STONOŽKY“
5.000 smlouva
FS Holomňa
8.000 smlouva
Turnaj ulic ve fotbale
5.000 úhrada předlož. dokladů
Krojové hody s právem
10.000 úhrada předlož. dokladů
Farní den v Prakšicích
1.000 úhrada předlož.dokladů
Dětský den
10.000 úhrada předlož.dokladů
Countrybál
5.000 úhrada předlož.dokladů
Akce seniorů
5.000 úhrada předlož.dokladů
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ZO schvaluje příspěvky na kulturu, sport a činnost spolků v roce 2018:
LMK Prakšice-Pašovice
2.000 dar
Český svaz včelařů
3.000 dar
Centrum zdravotně postižených Zlín
1.000 dar
Český klub neslyšících Uh.Brod
1.000 dar
Svaz neslyšících a nedoslýchavých UH
1.000 dar
Myslivecký spolek „Březí“
15.000 smlouva
Spolek rybářů Pašovice-Prakšice
15.000 smlouva
SDH Pašovice
50.000 smlouva
TJ SOKOL Prakšice-Pašovice
30.000 smlouva
ZŠ Prakšice – činnost kroužků
6.000 smlouva
ZŠ Prakšice – činnost „STONOŽKY“
5.000 smlouva
FS Holomňa
8.000 smlouva
Turnaj ulic ve fotbale
5.000 úhrada předlož. dokladů
Krojové hody s právem
10.000 úhrada předlož. dokladů
Farní den v Prakšicích
1.000 úhrada předlož.dokladů
Dětský den
10.000 úhrada předlož.dokladů
Countrybál
5.000 úhrada předlož.dokladů
Akce seniorů
5.000 úhrada předlož.dokladů
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Projednání a schválení návrhu rozpočtu obce Pašovice na rok 2018
Členové finančního výboru ve spolupráci s účetní obce připravili podklady pro vypracování
návrhu rozpočtu na rok 2018. Členové zastupitelstva obce obdrželi návrh elektronicky dne
30.10.2017. Rozpočet příjmů je vypracován podrobně na jednotlivé položky – členové FV při
jeho návrhu vycházeli z plnění rozpočtu příjmů v roce 2016 a 2017. Ve výdajové části členové
zastupitelstva projednali jednotlivé paragrafy podle toho, jaké akce na rok 2018 naplánovali.
Návrh rozpočtu je přílohou tohoto zápisu a bude zveřejněn společně s informací
o očekávaném plnění rozpočtu roku 2017 na úřední desce po dobu minimálně 15 dní před
jeho schválením zastupitelstvem obce. Schválení rozpočtu proběhne na zasedání ZO
v prosinci 2017.
Návrh usnesení č. 86/2017:
ZO bere na vědomí návrh rozpočtu obce na rok 2018. Rozpočet na rok 2018 bude
vypracován ke schválení v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy.
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
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Členové finančního výboru zpracovali návrh na rozpočtové opatření č. 5/2017, který obdrželi
členové ZO elektronicky dne 7.11.2018, Nikdo z přítomných nemá připomínky, návrh je
součástí zápisu a bude zveřejněn na úřední desce. Jedná se o navýšení rozpočtu příjmů o
39.885,60 Kč, snížení rozpočtu výdajů o 4.027.114,40 Kč a snížení financování o 3.987.228,80
Kč.
Návrh usnesení č. 87/2017:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2017
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Projednání a schválení záměru prodeje části pozemku p.č. 1982/4 a části pozemku p.č. 8/1
Starosta obce nechal zpracovat geometrické zaměření s rozdělením pozemků. Jedná se o 25
m2 z pozemku p.č. 1982/4 a o 43 m2 z pozemku 8/1, které jsou v majetku obce Pašovice,
zapsané na LV č. 10001 pro k.ú. Pašovice na Moravě. Členové zastupitelstva obce obdrželi
písemné materiály a geometrické zaměření elektronicky dne 30.10.2017, k záměru prodeje
uvedených ploch nemají námitky.
Návrh usnesení č. 88/2017:
ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1982/4 (25 m2) a části pozemku p.č. 8/1
(43 m2), oba zapsané na LV 10001 pro k.ú. Pašovice na Moravě
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Projednání odkoupení části pozemku p.č. 1968/2 a p.č. 3202
Geodetická kancelář ing. Petr Čech vyhotovila zaměření jmenovaných pozemků s vyznačením
oddělených částí pozemků, které majitel nabízí k prodeji obci Pašovice. Písemné podklady se
zaměřením a dělením parcel obdrželi členové ZO elektronicky dne 30.10.2017 a nemají
k nákupu pozemků připomínky nebo výhrady.
Návrh usnesení č. 89/2017:
ZO schvaluje odkoupení části pozemku p.č. 1968/2 (128 m2) a části pozemku p.č. 3202
(93 m2), zapsaných na LV č. 162 pro k.ú. Pašovice na Moravě, a pověřuje starostu obce
podpisem kupní smlouvy
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Schválení návrhu střednědobého výhledu hospodaření PO MŠ Pašovice
Ředitelka PO MŠ Pašovice předložila k projednání návrh střednědobého výhledu
hospodaření na období 2019-202 a návrh rozpočtu PO MŠ Pašovice na rok 2018. Návrh byl
zveřejněn na úřední desce obce Pašovice od 26.10.2017 do 15.11.2017, členové ZO obdrželi
podklady elektronicky dne 30.10.2017. K předloženému návrhu nemají připomínky.
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ZO schvaluje střednědobý výhled hospodaření PO MŠ Pašovice na období 2019-2020
a rozpočet na rok 2018
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Projednání a schválení projektu na výstavbu dětského hřiště na pozemku p.č. 8/1 v obci
Pašovice
Starosta předložil návrh na vybudování dětského hřiště na pozemku p.č. 8/1 včetně oplocení
v délce cca 18 m, kterým by byla oddělena hrací plocha od místní komunikace. Na tuto akci
by bylo možno v roce 2018 podat žádost o dotaci z programu MMR – Podpora obnovy a
rozvoje venkova 2018. Členové ZO nemají k návrhu připomínky.
Návrh usnesení č. 91/2017:
ZO schvaluje návrh na výstavbu dětského hřiště na pozemku p.č. 8/1 a pověřuje starostu
zajistit administraci celého projektu
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Projednání a schválení projektu na opravu chodníků v části obce Záhumní
V letošním roce byla schválena strategie MAS Dolní Poolšaví, která umožní čerpat finanční
prostředky z IROP (Integrovaný regionální operační program) a PRV (Program rozvoje
venkova). Pro obec Pašovice se otvírá možnost financovat z těchto programů opravu
chodníků v části obce Záhumní. Podklady obdrželi členové ZO elektronicky dne 24.10.2017.
Starosta v rámci přípravy projektu osloví stavební firmy a požádá o předložení cenových
nabídek na opravu povrchů.
Návrh usnesení č. 92/2017:
ZO bere na vědomí informaci o možnosti získat dotace na opravu chodníků v části obce
Záhumní
Hlasování: PRO: 7
Usnesení bylo přijato
Různé
Starosta předložil přítomným účty na opravu studny na pozemku p.č. 949/35 v k.ú. Pašovice,
které předložil p. Gaťařík, Pašovice č. 103. Nahlédnutím do katastru nemovitostí bylo
zjištěno, že studna je vybudována na pozemku, který je majetkem Singulární společnosti
Pašovice. P. Gaťařík z této studny zásobuje svoji domácnost vodou a lidé, žijící v okolí, ji
využívají také. Starosta nasměroval p. Gaťaříka s žádostí o proplacení dokladů k členům
Singulární společnosti – tam byl odmítnut. Starosta předkládá návrh na proplacení dokladů
členům ZO.
Návrh usnesení č. 93/2017:
ZO schvaluje proplacení účtů na opravu studny na pozemku p.č. 949/35 (LV 75) v celkové
částce 3.010,00 Kč p. Gaťaříkovi, Pašovice č. 103
Hlasování: PRO: 0, PROTI: 7
Usnesení nebylo přijato
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Starosta obce sdělil přítomným, že shromažďuje cenové nabídky na renovaci parket
a dodávku stolů a židlí do kulturního sálu. Probíhá také příprava rekonstrukce kuchyně
v budově MŠ, starosta shromažďuje cenové nabídky na opravu elektroinstalace,
vodoinstalace, na zednické práce, na dodávku nábytku a spotřebičů.
Starosta obce oslovil arboristu Bc. Drábka s žádostí o posouzení možnosti ošetření lipové
aleje kolem komunikace na hřbitov. Oslovený arborista posoudil stav stromů a navrhuje
celkové ošetření, čímž se sníží riziko pádu stromů. Provede i kontrolu stavu lípy v části obce
Podbúdí před č. p. 87. V případě, že by tato lípa ohrožovala bezpečnost chodců, musela by
být odstraněna a na její místo by byl vysazen nový strom.
Starosta zjišťuje možnosti výstavby workoutového hřiště v části obce Podbúdí na pozemcích
p.č. 3181 a p.č. 177. Cenové návrhy předloží na příštím zasedání ZO nebo na začátku roku
2018.

Stanovení termínu pro další řádné zasedání zastupitelstva obce
Starosta obce navrhuje svolat další řádné zasedání ZO nejpozději do 13.12.2017.
Členové ZO nemají připomínky.
Návrh usnesení č. 93/2017:
ZO pověřuje starostu obce svolat další řádné zasedání ZO nejpozději do 13.12.2017
Hlasování: PRO: 7
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 21.22 hod.
Zápis byl vyhotoven 20. 11. 2017
Zapisovatel: Jana Kůrová
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Ověřovatelé: …………………………… dne …………………………
…………………………... dne …………………………

Starosta:

………………………….. dne …………………………

