Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 14. 6. 2007
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

__________________________________________________________________________________________

Přítomni:

Omluveni:

Jaromír Čáp, Josef Gajdůšek, Dana Kadlčková, Stanislav Marášek,
Jarmila Mikulčíková, ing. Vojtěch Pekař, Milan Popelka,
Jitka Hasíková
Marie Nedbalová

Jednání zastupitelstva obce, konaného v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájil
v 19.00 hod. Jaromír Čáp.
Předsedající přečetl program zasedání. Navrhl doplnit program o následující bod:
- Schválení dodatku ke smlouvě o dílo s firmou STAMOS (rekonstrukce KD)
- Schválení nájemní smlouvy se ZOD Poolšaví Havřice (nájem budovy v areálu farmy
Pašovice)
- Schválení záměru obce Pašovice na založení místní akční skupiny (v rámci programu
LEADER ČR)
- Schválení odkoupení části pozemku parc.č. 2089 (1915/59) v k.ú. Pašovice
- Projednání nevyhovujícího stavu rodinného domku č. 2 v obci Pašovice
Hlasování o přijetí doplněného programu jednání: PRO: 8
Usnesení bylo přijato.
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Jitku Hasíkovou a Danu Kadlčkovou
Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu: PRO: 8,
Ověřovatelé zápisu byli určeni.
Předsedající navrhl členy návrhové komise p. Stanislava Maráška a ing. Vojtěcha Pekaře.
Hlasování o schválení návrhové komise: PRO: 8,
Návrhová komise byla určena.
Předsedající určil zapisovatelkou zasedání zastupitelstva obce Janu Kůrovou.
Kontrola plnění usnesení
Zprávu o plnění usnesení ze dne 5.4.2007 připravila p. Marie Nedbalová, předsedkyně
kontrolního výboru, zprávu přednesla p. Dana Kadlčková – zpráva je součástí zápisu.
Z celkového počtu 16 usnesení byla schválena usnesení 1-11. Usnesení 12 – zajištění
sportovního areálu na letní sezónu – je průběžně plněno. Usnesení 13 – dílčí inventarizace
majetku v budově KD k 30.4.2007 bylo splněno v daném termínu. Usnesení 14 – zajištění
slavnostního otevření kulturního domu – je připraveno na 16.6.2007. Usnesení 15 – ZO
ukládá předsedkyni sociální komise projednat s p. Gregůrkem nevyhovující podmínky
bydlení jeho podnájemníka v RD č. 2 – úkol je v řešení. Usnesení 16 – ZO ukládá starostovi
svolat jednání ZO do 14.6.2007 – splněno.
Hlasování o přijetí zprávy o plnění usnesení: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
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hospodaření obce Pašovice za rok 2006
Členové zastupitelstva obdrželi závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2006 společně s pozvánkou na jednání ZO. Po projednání těchto zpráv schvalují
hospodaření obce za rok 2006 bez výhrad. Závěrečný účet je součástí zápisu.
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Zpráva o dotacích na rok 2007
Zprávu přednesl starosta obce.
V letošním roce obec obdržela a bude čerpat druhou část dotace na stavbu rybníka –
1.817.000,- Kč.
Bylo požádáno na Krajském úřadě Zlínského kraje (program obnovy vesnice) o dotaci
600.000,-- Kč na dokončení rekonstrukce budovy kulturního domu. Žádost prošla do druhého
kola – bude projednána 20.6.2007.
Dotace na vybudování infrastruktury byly na rok 2007 zrušeny.
Hlasování o schválení zprávy o dotacích: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Zpráva o průběhu investičních akcí v roce 2007
Zprávu přednesl starosta obce.
Kulturní dům – probíhají dokončovací práce v podkroví, v kulturním sále a kavárně bude
zahájen provoz v sobotu 16.6.2007.
Parkoviště za budovou kulturního domu – povrch je dokončen, bude doplněno vodorovné
značení, označení parkovacích míst pro invalidy a sjezd z rampy (pro invalidy).
Rybník – probíhají dokončovací práce – kamenivo kolem požeráku, mezihráz je hotová,
dozdívá se vypouštěcí kanál a přepouštěcí jímka, stromky se budou vysazovat na podzim.
Sběrný dvůr – provedeny terénní úpravy, navezeno kamenivo, v týdnu od 18.6.2007 bude
dokončen povrch.
Vodovodní přípojka k budově KD – položeno potrubí a zabudována vodoměrná šachta.
Vodovod a kanalizace v ulici Záhumní – vydáno rozhodnutí o umístění stavby, předáno na
vodohospodářský odbor k vydání stavebního povolení.
Oprava sítí VN v ulici Záhumní – v jednání.
Hlasování o schválení zprávy o průběhu investičních akcí: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Uzavření smlouvy o dílo s firmou SÚS Slovácka, s.r.o., Uherské Hradiště
Starosta obce projednal s firmou SÚS Slovácko, s.r.o., Uherské Hradiště možnost
vybudování sběrného dvora. Členové zastupitelstva obce schvalují tohoto dodavatele
vzhledem k tomu, že zde staví parkoviště a mají na místě veškerou techniku.
Hlasování o schválení dodavatele stavby sběrného dvora: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Příprava sportovního areálu na sezónu
Zprávu přednesl místostarosta J. Gajdůšek:
V pondělí 18.6.2007 se začne s napouštěním koupaliště. Bazén je natřen, budova vymalovaná,
WC připraveno. Zajištěni brigádníci na obsluhu bazénu (Petr Hasík a Stanislav Jahoda).
Občerstvení na koupališti zajistí p. Komárek.
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Usnesení bylo přijato
Schválení prodeje pozemku parc. č. 484 v kat. území Pašovice
Záměr prodeje pozemku byl schválen na jednání ZO dne 5.4.2007, zveřejněn na úřední desce
od 12.4.2007 do 15.5.2007. Starosta zajistí vypracování znaleckého posudku a sepsání kupní
smlouvy - ZO projedná cenu na jednání v srpnu 2007.
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Program kulturních akcí na 2.pololetí 2007
Zprávu přednesla p. Kadlčková:
- Dětský den na koupališti (6-7/2007)
- Pouštění draků (9/ 2007)
- Krojové hody a vykrajování dýní (10/2007)
- Posezení pro seniory, lampionový průvod, návštěva Slováckého divadla v UH (11/2007)
- Koncert pěveckého sboru DVOŘÁK, vítání občánků (12/2007).
Hlasování o schválení kulturních akcí na 2.pol. 2007: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Změna rozpočtu č. 2 na rok 2007
Návrh změny předložila předsedkyně finančního výboru Jarmila Mikulčíková – je přílohou
zápisu. Na základě nabídky SÚS UH byla doplněna částka 45.000,-- Kč na vybudování
vodovodní přípojky k budově kulturního domu a částka 65.000,-- Kč na provedení izolace
vedení VN v části obce Záhumní.
Hlasování o schválení změny rozpočtu č. 2 na rok 2007: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Žádost p. Komárka o snížení nájmu KD
p.Komárek podal písemnou žádost o snížení nájmu prostor pohostinství za květen 2007. Jako
důvod uvádí vysoké náklady na zprovoznění a časovou náročnost přípravných prací, které
znemožnily provozování pohostinství po celý měsíc. Předsedkyně finančního výboru navrhuje
snížit nájem za květen 2007 na částku 3.500,-- Kč a vzhledem k tomu, že prostory kavárny
a kulturního sálu budou provozovány až od 16.6.2007, navrhuje snížit nájem za červen na
částku 7.500,-- Kč. Od července 2007 bude nájem hrazen v plné výši (15.000,-- Kč).
Hlasování o schválení úpravy nájmu z budovy KD: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Žádost sl. Moniky Mahdalové o pronájem bytu č.p. 128 v budově MŠ
Starosta k žádosti uvedl, že ředitelka MŠ p. Štursová opět hledá učitelku na zkrácený úvazek
(slečna Josefíková končí pracovní poměr k 30.6.2007) a chtěla by tento byt nabídnout
případné zájemkyni o místo. Starosta navrhuje, aby se tento bod jednání přesunul na srpen
2007, kdy bude místo učitelky v MŠ obsazeno.
Hlasování o přesunutí bodu jednání na příští zasedání: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
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Starosta předložil členům ZO žádost firmy DITIPO a.s. Uherský Brod o prodej pozemků parc.
č. 160/5 (207 m2), 160/23 (25 m2) a 161/34 (683 m2) v kat. území Maršov, které jsou
majetkem obce Pašovice.
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje těchto pozemků.
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Stanovisko E.ON Distribuce, a.s. k žádosti o přeložku zařízení distribuční soustavy
Starosta obce Pašovice předložil členům ZO stanovisko firmy E.ON Distribuce, a.s. k žádosti
o přeložku zařízení distribuční soustavy č. Z100712970 v ulici Záhumní. Předmětem přeložky
je náhrada holého vedení Alfe za izolovaný SAX. Provozovatel distribuční soustavy souhlasí
s přeložením zařízení distribuční soustavy a stanovuje následující technické a finanční
podmínky přeložky: nadzemní vedení VN 22kV č. 66 bude od podpěrného bodu č. 110 po
bod č. 107 holé vedení Alfe nahrazeno izolovaným vedením SAX. Podpěrné body nutno
upravit pro montáž izolovaného vedení VN (ochranné pásmo jednoduchého izolovaného
vedení SAX je 2 metry). Protože se jedná o přeložku zařízení distribuční soustavy, hradí
náklady na její provedení žadatel podle § 47, odst. 2) zákona č. 458/2000 Sb. Na základě
měrných nákladů byla stanovena předběžná cena 164.723,-- Kč. Přeložení zařízení a úhrada
nákladů provozovatele DS s tím spojených bude provedena na základě uzavřené smlouvy
o přeložce zařízení distribuční soustavy. Termín přeložky, stanovený provozovatelem
distribuční soustavy, je do 30.12.2007.
Hlasování o stanovisku E.ON Distribuce a.s.: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Dodatek ke smlouvě o dílo s firmou STAMOS s.r.o. Uherské Hradiště
Starosta obce předložil členům ZO k projednání návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na
rekonstrukci budovy kulturního domu – termín dokončení rekonstrukce se prodlužuje na
30.6.2007.
Hlasování o schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou STAMOS s.r.o. Uherské
Hradiště: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Návrh nájemní smlouvy se ZOD Poolšaví Havřice
Starosta předložil k projednání návrh nájemní smlouvy se ZOD Poolšaví Havřice na pronájem
části budovy kravína (160 m2) v areálu farmy Pašovice. Tento prostor bude využíván
k uskladnění vojenské techniky, převzaté od MO ČR a zahradní techniky, kterou obec
používá. Nájem činí 150,-Kč/m/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena od 14.5.2007do
31.12.2009 s možností prodloužení.
Hlasování o schválení nájemní smlouvy: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Záměr obce na založení místní akční skupiny v rámci programu LEADER ČR)
Starosta přednesl obecné informace:
Místní akční skupina je občanské sdružení složené zesubjektů veřejných (obce, svazky obcí),
soukromých (živnostníci a firmy) a neziskových (občanská sdružení), přičemž musí být
zachováno pravidlo poměru těchto subjektů maximálně 50% členů veřejného sektoru a
minimálně 50 % členů ze sektoru soukromého a neziskového. Členem se může stát kdokoliv
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území dané místní akční skupiny. Členství vzniká podáním přihlášky a jejím schválením
valnou hromadou.
Program rozvoje venkova pro roky 2007-2013 schválený Evropskou komisí koncem května
2007 je rozdělený na 4 osy. Každá osa je určena pro různé typy žadatelů (obce, svazky obcí,
podnikatelé). Osa IV LEADER je určena místním akčním skupinám. Výhodou je fakt, že
pokud získá MAS dotaci, přerozdělení na další subjekty (nikoliv povinné členské) v MAS je
z rozhodnutí samotné MAS, ne už státu, kraje či jiného orgánu.
Podmínky fungování MAS: území o počtu obyvatel minimálně 10.000, maximálně 100.000.
Členské obce do 25.000 obyvatel. Geograficky homogenní území. Existence strategického
rozvojového plánu (Strategický plán LEADER).
Hlasování o schválení záměru obce na založení místní skupiny LEADER: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Schválení odkoupení pozemku parc. č. 2089 (1915/59) v k.ú. Pašovice
Na jednání zastupitelstva obce 8.2.2007 ZO schválilo záměr odkoupení pozemku parc.
č. 2089 (1915/59) o výměře 136 m2 kat. území Pašovice od majitele p. Malaníka, Uničov.
Záměr odkoupení pozemku byl zveřejněn na úřední desce od 12.2.2007 do 16.3.2007.
Zastupitelstvo schvaluje odkoupení pozemku a pověřuje starostu sepsáním kupní smlouvy.
Hlasování o schválení odkoupení pozemku parc. č. 2089 (1915/59): PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Projednání nevyhovujícího stavu rodinného domu č. 2 v obci Pašovice
Předsedkyně sociální komise p. Hasíková byla pověřena jednáním s majitelem RD č. 2
p. Gregůrkem a stanovením termínů pro zjednání nápravy. Písemný záznam jednání ze dne
1.6.2007 je přílohou tohoto zápisu. Jednání ZO se zúčastnil i výše jmenovaný p. Gregůrek,
který předal písemné stanovisko k pobytu nájemníka p. Pláška v domě č. 2 a kopii žádosti
o vyklizení nemovitosti, kterou p. Pláškovi předal s termínem vyklizení do 31.8.2007. Tyto
písemnosti jsou součástí zápisu.
ZO bere na vědomí sdělení p. Gregůrka, že bude plnit termíny uvedené v zápisu z jednání s p.
Hasíkovou (sociální komise) ze dne 1.6.2007 ve věci nápravy podmínek bydlení v RD č. 2.
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Předsedkyně finančního výboru p. Mikulčíková navrhla uzavřít dohodu o provedení práce
s p. Jaromírem Čápem na provádění stavebního dozoru při investičních akcích, které se
v letošním roce v obci realizují. Vzhledem k tomu, že předseda stavební komise ing. Pekař
nemůže tuto činnost provádět z důvodu velkého pracovního vytížení a p. Čáp nad rámec
svých pracovních povinností stavební dozor provádí, navrhuje vyplatit částku, která se rovná
jedné měsíční odměně starosty. Dohoda o provedení práce bude zúčtována v měsíci červnu
2007.
Hlasování o schválení uzavření dohody o provedení práce: PRO: 7, NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato
Další zasedání zastupitelstva obce svolá starosta obce nejpozději do 30.8.2007.
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
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komise.
Člen návrhové komise p.Marášek 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.

Ustavující zasedání zastupitelstva obce Pašovice ukončil starosta obce Jaromír Čáp
ve 22.00 hod.

