Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 13 12. 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, 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 4.12.2017 do 13.12.2017,
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.
Návrh usnesení č. 94/2017:
ZO schvaluje způsob jednání aklamací o každém bodu programu zvlášť
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Schválení programu
Předsedající přečetl program zasedání, který je přílohou zápisu. Nikdo z přítomných nenavrhl
jeho doplnění.
Návrh usnesení č. 95/2017:
ZO schvaluje program 7. zasedání zastupitelstva, konaného dne 13.12.2017
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Volba ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Miluši Knechtlovou a p. Marka Beníčka
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 96/2017:
ZO určuje ověřovatele zápisu p. Miluši Knechtlovou a p. Marka Beníčka
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
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Předsedající navrhl jako členy návrhové komise p. Jiřího Sukupa a p. Jitku Hasíkovou.
Nikdo z přítomných nepředložil jiný návrh.
Návrh usnesení č. 97/2017:
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Jiří Sukup a p. Jitka Hasíková
Hlasování: PRO: 9
Návrhová komise byla určena
Předsedající určil zapisovatelku zasedání zastupitelstva obce Janu Kůrovou.
Kontrola plnění usnesení
Zprávu o kontrole plnění usnesení ze zasedání ZO dne 15.11.2017 vypracovala předsedkyně
kontrolního výboru p. Hlavínová.
Na řádném zasedání ZO dne 15.11.2017 byla schválena usnesení č. 74-78, 80,82,85, 87-91.
Na vědomí byla vzata usnesení č. 79, 81, 84, 86 a 92.
V ukládající části zápisu byl uložen úkol k usnesení č. 93 – ZO ukládá starostovi svolat další
řádné zasedání zastupitelstva nejpozději do 13.12.2017 – úkol byl splněn.
Návrh usnesení č. 98/2017:
ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne 15.11.2017
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Schválení rozpočtu na rok 2018
Předsedkyně finančního výboru na listopadovém zasedání ZO předložila návrh rozpočtu na
rok 2018, který byl po projednání a doplnění zveřejněn na úřední desce od 21.11.2017 do
13.12.2017. Do návrhu rozpočtu byly zapracovány všechny známé požadavky na financování
v příštím roce. Ke schválení byl návrh rozpočtu vypracován v příjmové části na jednotlivé
položky a ve výdajové části na paragrafy. Členové zastupitelstva obdrželi návrh rozpočtu
elektronicky 27.11.2017. Nikdo z přítomných členů zastupitelstva nenavrhl žádné další
změny nebo doplnění.
Návrh usnesení č. 99/2017:
ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2018
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Projednání a schválení sociálního fondu obce na rok 2018
Sociální fond obce byl schválen 20.4.2005. Finanční prostředky tohoto fondu se používají na
částečnou úhradu stravenek pro uvolněné funkcionáře, zaměstnance a pracovníky přijaté do
pracovního poměru v rámci veřejně prospěšných prací. Starosta navrhuje částku 24.000 Kč.
Návrh usnesení č. 100/2017:
ZO schvaluje příspěvek do sociálního fondu obce na rok 2018 ve výši 24.000 Kč
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
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Starosta obce Pašovice zpracoval návrh vyhlášky č. 2/2017, kterou se vydává požární řád
obce. Vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci, vymezuje
činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci, upravuje způsob
nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci, kategorie jednotky SDH, její početní stav
a vybavení, přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti,
seznam ohlašoven požárů, způsob vyhlášení požárního poplachu a seznam sil a prostředků
jednotek požární ochrany.
Členové ZO obdrželi návrh vyhlášky elektronicky 12.12.2017. Nemají k návrhu vyhlášky
připomínky, nenavrhují změny ani dodatky.
Návrh usnesení č. 101/2017:
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, kterou se vydává požární řád obce
Pašovice.
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Projednání a schválení odměn pro neuvolněné funkcionáře obce s platností od 1.1.2018
Členové ZO obdrželi podklady elektronicky dne 29.11.2017. Podle přílohy k nařízení vlády
č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků členové
navrhli měsíční odměny:
Neuvolněný místostarosta 7772 Kč
Předseda výboru, předseda komise 2757 Kč
Předseda komise a člen výboru 5055 Kč
Člen komise 2298 Kč
Člen zastupitelstva 1379
Návrh usnesení č. 102/2017:
ZO schvaluje dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., měsíční odměny pro neuvolněné členy
zastupitelstva obce Pašovice od 1.1.2018:
Neuvolněný místostarosta 7772 Kč
Předseda výboru, předseda komise 2757 Kč
Předseda komise a člen výboru 5055 Kč
Člen komise 2298 Kč
Člen zastupitelstva 1379 Kč
Hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, NEHLASOVAL: 3 (Karlík, Beníček, Řezníček)
Usnesení bylo přijato
Zpráva o nákladech na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2016 (poslední
ukončené účetní období)
Za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu obec Pašovice zaplatila v roce 2016 (za
svozy, uložení odpadu na skládce, rekultivační rezervu a poplatek za uložení ze zákona)
celkem 293.338 Kč. Celkové náklady na likvidaci komunálního odpadu na jednoho občana
činily 391 Kč. Podklady obdrželi členové zastupitelstva elektronicky dne 29.11.2017, nemají
ke zprávě připomínky.
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ZO schvaluje zprávu o nákladech na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok
2016
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Zpráva o výsledku veřejnoprávní kontroly hospodaření v PO MŠ Pašovice za období od
1.1.2017 do 30.9.2017
Kontrolou pověřil starosta obce předsedkyni kontrolního výboru p. Hlavínovou a členku
kontrolního výboru p. Knechtlovou. Kontrola proběhla dne 13.11.2017, zprávu předkládá
předsedkyně KV. Za kontrolovanou osobu se zúčastnila ředitelka MŠ p. Štursová a účetní p.
Šnajdarová. Ke kontrole byla předložena kniha došlých faktur, pokladní kniha, doklady za
období od 1.1.2017 do 30.9.2017. Při kontrole nebylo zjištěno neoprávněné čerpání
finančních prostředků ani nehospodárné výdaje. Protokol o průběhu a výsledku kontroly je
přílohou zápisu. Zprávu obdrželi členové ZO elektronicky 1.12.2017, nemají připomínky.
Návrh usnesení č. 104/2017:
ZO schvaluje zprávu o výsledku veřejnoprávní kontroly PO MŠ Pašovice v roce 2017
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Zpráva o výsledku kontroly vyúčtování příspěvků na činnost spolků, poskytnutých v roce
2017
Zprávu předkládá předsedkyně kontrolního výboru p. Hlavínová, je přílohou zápisu. Všechny
spolky, kterým byl v roce 2017 poskytnut příspěvek na činnost na základě veřejnoprávní
smlouvy, předložily v požadovaném termínu vyúčtování, které je podkladem k provedení
kontroly. Členové kontrolního výboru neshledali nedostatky a konstatovali, že finanční
prostředky byly využity v plné výši a v souladu s provozovanou zájmovou činností. Kontrolou
nebyly shledány nedostatky.
Návrh usnesení č. 105/2017:
ZO schvaluje zprávu o kontrole vyúčtování příspěvků, poskytnutých zájmovým organizacím
a spolkům v roce 2017 na základě veřejnoprávní smlouvy
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Projednání a schválení programu rozvoje obce Pašovice na roky 2017-2023
Tento dokument tvořila pracovní skupina, složená ze zastupitelstva obce, hlavním řešitelem
byl starosta obce Vlastimil Řezníček. Dokument byl tvořen od druhé poloviny roku 2015, jeho
vypracování nebylo zadáno žádné externí firmě. Obec Pašovice pracovala do roku 2015
s Projektem obnovy venkova, schváleného zastupitelstvem obce v roce 1999, který byl sice
aktualizován, ale v současné době je jeho obsah zcela vyčerpán. A protože základním
plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, je program
rozvoje obce, přistoupilo ZO k vytvoření nového programu. Podstatou tvorby nového
programu rozvoje obce je popsat detailně situaci v obci, vyhodnotit názory občanů
z dotazníkového šetření a v rámci diskuse s občany a v pracovní skupině následně formulovat
představy a názory na budoucnost a vývoj obce. Tento dokument by měl v budoucnu přinést
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nedílnou součástí dokumentace k získávání dotačních titulů.
Návrh usnesení č. 106/2017:
ZO schvaluje Program rozvoje obce Pašovice na období 2017-2023
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Rozpočtové opatření č. 6/2017
Návrh na změnu rozpočtu předkládá předsedkyně finančního výboru, je přílohou zápisu.
Návrh usnesení č. 107/2017:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2017
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Předložení zpráv o činnosti výborů a komisí v uplynulém období
Finanční výbor – p. Juráková: členové výboru zpracovali návrh na rozpočtové opatření
č. 4-6/2017, návrh rozpočtu narok 2017 a připravili zprávu o činnosti za uplynulé období.
Kontrolní výbor – p. Hlavínová: členové výboru zpracovali zápis o kontrole plnění usnesení ze
zasedání zastupitelstva, provedli kontrolu podpisů ověřovatelů zápisů z jednotlivých
zastupitelstev a doložených omluvenek. V listopadu proběhla kontrola hospodaření v PO MŠ
a kontrola vyúčtování poskytnutých příspěvků spolkům. Byla zahájena inventarizace majetku.
Sociální komise – p. Hasíková: příprava nákupu vánočních balíčků pro seniory, návštěva
seniorů v domácnostech za účelem poradenské činnosti, spolupráce s občany při řešení soc.
záležitostí. Návštěva spoluobčanů v domově pro seniory v Nezdenicích.
Kulturní komise – p. Knechtlová: příprava kulturních a sportovních akcí pro děti i seniory –
rozloučení s prázdninami, lampionový průvod, vítání nově narozených dětí, setkání seniorů,
zpívání u vánočního stromu.
Komise životního prostředí – p. Sukup:
členové komise ve sledovaném období
nezaznamenali žádné mimořádné události. Provedenou kontrolou sledovaného úseku
nezjištěny nedostatky. Komise nepřijala žádné návrhy či připomínky od občanů obce.
Návrh usnesení č. 108/2017:
ZO schvaluje zprávy o činnosti výborů a komisí za uplynulé období
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Různé
Smlouva č. NK 56/2017 o pachtu vodohospodářského zařízení a zajištění jeho provozu – část
kanalizace v obci Pašovice.
Smlouva je vypracována dle § 2332 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a § 8
odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění
pozdějších předpisů. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 1.1.2018 s výpovědní lhůtou
tři měsíce. Pachtovné činí 30.000 Kč ročně, splatné jednorázově do 30.6. každého roku.
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ZO schvaluje smlouvu č. NK 56/2017 o pachtu vodohospodářského zařízení a zajištění jeho
provozu, uzavřenou mezi Obcí Pašovice jako vlastníkem a společností Slovácké vodárny
a kanalizace, a.s., Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 49453866, a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností - „kanalizace pro veřejnou potřebu“
Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vyžaduje MZe v souladu s § 8 odst. 3 zákona
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, tam, kde jsou v jedné
lokalitě kanalizace dvou různých vlastníků a tyto jsou fyzicky spojeny (podle zákona jsou
„provozně související“ – jinými slovy – když odpadní voda teče ze zařízení jednoho majitele
do zařízení majitele druhého). Dohoda neřeší žádná práva a povinnosti nad rámec
ustanovení zákona a jeho prováděcí vyhlášky. Nevyplývají z ní jiné povinnosti a práva, než
stanovuje platná legislativa. Dohoda neřeší žádné finanční toky, pachtovné, ale odkazuje
v této záležitosti na smlouvu pachtovní. To vše znamená, že v lokalitě, kde jsou dva majitelé
vodohospodářských zařízení, a kde je zařízení obce pronajato SVK do provozování, je nutno
mít smlouvy dvě. Podle názoru právníků není vhodné tyto smlouvy slučovat do jedné.
Návrh usnesení č. 110/2017:
ZO schvaluje dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností, uzavřenou mezi Obcí
Pašovice a společností Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., Za Olšávkou 290, Sady, 686 01
Uherské Hradiště, IČO 49453866, a pověřuje starostu obce podpisem dohody
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Dodatek pro rok 2018 ke smlouvě o svozu a uložení komunálního a ostatního odpadu na
skládku pro obec Pašovice
Navržená úprava cen je spojena s nebývalým tlakem na růst mezd, dalším neovlivnitelným
aspektem je nárůst inflace po ukončení intervence ČNB za poslední dva roky, projevující se
nárůstem vstupů od dodavatelů. Nepříznivý trend se projevuje v oblasti separace plastů,
poklesem výkupních cen a až nemožností odbytu některých separovaných druhů. Na základě
těchto skutečností nebude firma RUMPOLD od 1.1.2018 svážet kontejnery o objemu 5-10 m3
ze sběrných dvorů. Doporučuje rozlišit ve sběrném dvoře obalový plast a plast neobalový
(velkoobjemový). Obalový plast může být ukládán do 1100 lt nádob, jež se stanou součástí
pravidelného vývozu separovaného – plastového odpadu. Neobalový odpad může být
ukládán do objemného odpadu pod katalogovým číslem 200307.
Tyto důvody vedly k nárůstu ceny pro rok 2018.
Návrh usnesení č. 111/2017:
ZO schvaluje Dodatek pro rok 2018 ke smlouvě o svozu a uložení komunálního odpadu na
skládku, uzavřenou mezi Obcí Pašovice a firmou RUMPOLD UHB s.r.o., Předbranská 415,
688 01 Uherský Brod, IČO 60704756, a pověřuje starostu podpisem smlouvy
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato

-7Místostarosta p. Karlík sdělil přítomným, že zaslal písemné vyjádření p. ing. Lukašíkovi ke
stížnosti na nedovolené užívání jeho sloupu s přípojkou NN za účelem umístění veřejného
osvětlení. V dopise navrhl dvě varianty řešení tohoto problému a nyní čeká na rozhodnutí
p. Lukašíka.
Starosta vyvolal jednání se zástupci společnosti E.ON a.s. o možnosti uložení kabelu VN
v části obce Záhumní do země. V lednu 2018 bude provedeno šetření na místě a pracovníci
E.ON a.s. pak navrhnou další postup.
Starosta sdělil, že vlivem silného větru na začátku týdne došlo k zauzlování drátů v uličce
mezi domy č. 30 a 31, proto nelze ovládat veřejné osvětlení, závada je nahlášena, čeká se na
opravu.
Stanovení termínu pro další řádné zasedání zastupitelstva obce
Starosta obce navrhuje svolat další řádné zasedání ZO nejpozději do 14.2.2018.
Členové ZO nemají připomínky.
Návrh usnesení č. 112/2017:
ZO pověřuje starostu obce svolat další řádné zasedání ZO nejpozději do 14.2.2018
Hlasování: PRO: 9
Usnesení bylo přijato
Předsedající požádal člena návrhové komise p. Sukupa, aby přednesl zprávu návrhové
komise.
Člen návrhové komise p. Sukup 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 19.25 hod.

Zápis byl vyhotoven 15. 12. 2017
Zapisovatel: Jana Kůrová
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Ověřovatelé: …………………………… dne …………………………

…………………………... dne …………………………

Starosta:

………………………….. dne …………………………

