Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 14. 2. 2018
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

__________________________________________________________________________________________

Přítomni:

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

Omluveni:

Radim Karlík

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 5.2.2018 do 14.2.2018,
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. 1/2018:
ZO schvaluje způsob jednání aklamací o každém bodu programu zvlášť
Hlasování: PRO: 7 NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato
Schválení programu
Předsedající přečetl program zasedání, který je přílohou zápisu. Navrhl následujících bodů:
1. schválení dodavatele workoutového hřiště v části obce Podbúdí
2. pověření starosty obce prováděním rozpočtových opatření, týkajících se příjmu dotací
3. schválení dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR
Další návrhy nebyly podány.
Návrh usnesení č. 2/2018:
ZO schvaluje doplněný program 1. zasedání zastupitelstva, konaného dne 14.2.2018
Hlasování: PRO: 7 NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato
Volba ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Jitku Hasíkovou a p. Ludmilu Jurákovou
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 3/2018:
ZO určuje ověřovatele zápisu p. Jitku Hasíkovou a p. Ludmilu Jurákovou
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Usnesení bylo přijato
Volba členů návrhové komise
Předsedající navrhl jako členy návrhové komise p. Miluši Knechtlovou
a p. Ivanu Hlavínovou.
Nikdo z přítomných nepředložil jiný návrh.
Návrh usnesení č. 4/2018:
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Miluše Knechtlová a p. Ivana Hlavínová
Hlasování: PRO: 7 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 13.12.2017 vypracovala předsedkyně
kontrolního výboru p. Hlavínová.
Na řádném zasedání ZO dne 13.12.2017 byla z celkového počtu 19 usnesení schválena
usnesení č. 94-111.V ukládající části zápisu byl uložen úkol k usnesení č. 112 – ZO ukládá
starostovi svolat další řádné zasedání zastupitelstva nejpozději do 14.2.2018 – úkol byl
splněn.
Návrh usnesení č. 5/2018:
ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení ze dne 13.12.2017
Hlasování: PRO: 7 NEHLASOVAL: 1
Usnesení bylo přijato
Schválení prodeje části pozemku p.č. 1982/4 a části pozemku p.č. 8/1
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 15.11.2017 schválilo usnesením č. 88/2017 záměr
prodeje části pozemku parc.č. 1982/4 (25 m2) a části pozemku parc.č. 8/1 (43 m2), oba
zapsané na LV 10001 pro katastrální území Pašovice na Moravě. Záměr byl zveřejněn na
úřední desce a na elektronické úřední desce od 24.11.2017 do 13.12.2017. Kupující je
p. Anna Sedláčková, Pašovice č. 23. Starosta zadal vyhotovení geometrického plánu č. 487348/2017, kterým se pozemky dělí, a znaleckého posudku č. 7898-008-2018, kterým se
stanoví cena pozemků.
Návrh usnesení č. 6/2018:
ZO schvaluje prodej části pozemku parc.č. 1982/4 (25 m2) a části pozemku p.č. 8/1 (43 m2)
dle geometrického plánu č. 487-348/2017 p. Anně Sedláčkové, Pašovice č. 23, za cenu dle
znaleckého posudku č. 7898-008-2018 a pověřuje starostu podpisem smlouvy
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Projednání a schválení plánu práce ZO na rok 2018
Plán práce na rok 2018 vypracoval starosta obce a v předstihu rozeslal členům zastupitelstva
k připomínkování. Nikdo z členů ZO nenavrhl změny nebo doplňky.
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ZO schvaluje plán práce zastupitelstva obce na rok 2018
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace Zlínského kraje na obnovu techniky pro SDH Pašovice
v roce 2018
Zlínský kraj schválil dne 18.12.2017 usnesením 0247/Z10/17 poskytnutí neinvestiční dotace
č. D/0042/2018/KH z Fondu Zlínského kraje do výše 57.000 Kč (max 69,23% celkových
způsobilých výdajů) na nákup 2 ks izolačního dýchacího přístroje přetlakového včetně
celoobličejových ochranných masek, zádových nosičů a tlakových lahví. Předpokládané
celkové výdaje projektu činí 82.338 Kč. Projekt bude realizován do 15.11.2018.
Návrh usnesení č. 8/2018:
ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č. D/0042/2018/KH z Fondu
Zlínského kraje – z programu RP12-18 – Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných
hasičů obcí ZK a pověřuje starostu podpisem smlouvy
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Zpráva o hospodaření PO MŠ Pašovice za rok 2017
Zprávu o hospodaření PO MŠ Pašovice předložila ředitelka školy p. Štursová. Je přílohou
zápisu.
PŘEHLED PŘÍJMŮ
Přímá neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
Provozní dotace od zřizovatele
Úplata MŠ
Finanční dary
Použití fondu rezerv
CELKEM PŘÍJMY
PŘEHLED VÝDAJŮ
Mzdy
Náhrady DPN, OON
Zákonné sociální a zdravotní pojištění
Příděl do FKSP
Ostatní neinvestiční náklady
CELKEM VÝDAJE

1367382,00
270000,00
35354,00
27500,00
1805,57
1702041,57
939590,00
45280,00
334861,00
18853,00
28798,00
1367382,00
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Státní rozpočet
Provozní příspěvek
Jiné ostatní výnosy
Použití fondu rezerv
Úplata
Finanční dary
CELKEM

Výnosy
1367382,00
270000,00
0,00
1805,57
35354,00
27500,00
1702041,57

Náklady
1367382,00
270000,00
0,00
1805,57
35354,00
27500,00
1702041,57

HV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

K 31.12.2017 hospodařila Mateřská škola Pašovice s nulovým hospodářským výsledkem.
Návrh usnesení č. 9/2018:
ZO schvaluje zprávu o hospodaření PO MŠ Pašovice za rok 2017
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Zpráva o stavu plánovaných inženýrských sítí v lokalitě Záhumní
Starosta informoval členy ZO o jednání se zástupci E.ON a.s. ve věci možnosti uložení kabelu
VN v části obce Záhumní do země – technicky možné provést od mostku nad RD 255 až po
trafo nad RD 231 – v horizontu 3-4 let. Starosta také navrhuje rozdělit projekt zasíťování do
dvou etap:
1. vybudování kanalizace, vodovodu, případně plynovodu
2. komunikace, veřejné osvětlení a rozhlas
p. Lukašík vznesl dotaz, kdo byl proti zasíťování pozemků v části Záhumní. Starosta
odpověděl, že odmítli bratři Boháčovi z Prahy a p. Fojtách – majitelé pozemků u kaple.
Někteří majitelé pozemků se ještě písemně nevyjádřili.
p. Lukašík vznesl dotaz, zda na sebe budou etapy navazovat a jestli po položení sítí bude
v lokalitě místo na vybudování komunikace. Starosta sdělil, že na projektu se zatím nezačalo
pracovat, byla vypracována pouze studie, která se bude dále upravovat.
p. Jahoda vznesl dotaz, zda v lokalitě č. 2 bude veden i plynovod. Starosta sdělil, že o
plynovodní přípojky v posledních deseti letech stavebníci neprojevili žádný zájem a je na
zvážení, zda investovat do jeho budování v nových lokalitách.
Návrh usnesení č. 10/2018:
ZO bere na vědomí zprávu o stavu plánovaných inženýrských sítí v lokalitě Záhumní
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Zpráva o finančním hospodaření obce za rok 2017
Zprávu zpracovali členové finančního výboru a předkládá předsedkyně FV p. Juráková.
Zpráva je přílohou zápisu. Členové ZO obdrželi elektronickou poštou v předstihu – nemají
připomínky.
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1 – Daňové příjmy
2 – Nedaňové příjmy
3 – Kapitálové příjmy
4 – Přijaté transfery
PŘÍJMY CELKEM
6 – Běžné výdaje
6 – Kapitálový výdaje
VÝDAJE CELKEM

Rozpočet
8466300,00
780000,00
0,00
1923774,00
11170074,05
7803895,05
336000,00
8139895,05

Skutečnost
8458361,06
770783,99
0,00
1923774,05
11152919,10
7772633,96
295580,50
8068214,46

%
99,91
98,82

FINANCOVÁNÍ

- 3030179,00

- 3084704,64

101,80

Zůstatky k 31.12.2017:
Stav ZBÚ - KB a.s.
- ČNB

7347575,07
2954941,65

Stav pokladny:
Nesplacený úvěr - KB

24785,00
1689640,00

100,00
99,85
99,60
87,97
99,12

Návrh usnesení č. 11/2018:
ZO schvaluje zprávu o finančním hospodaření obce za rok 2017
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Zpráva o provedené inventarizaci majetku obce k 31.12.2017
Zprávu předkládá předsedkyně kontrolního výboru p. Hlavínová, je přílohou zápisu.
Inventarizace majetku proběhla v souladu s metodikou, vyhláškou a směrnicí. Dle plánu
inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek
pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl
porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data
provedení prvotních inventur. Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly, při provádění fyzické
inventury byl nalezen veškerý majetek.
Návrh usnesení č. 12/2018:
ZO schvaluje zprávu o provedené inventarizaci majetku obce k 31.12.2017
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Upřesnění žádostí o dotace na rok 2018
Informaci podal starosta obce - pro letošní rok byly podány dvě žádosti o dotace:
1. žádost o dotaci na restaurování pomníku obětí 1.světové války – Fond kultury Zlínského
kraje (žádost podána 24.1.2018)
2. žádost o dotaci na vybudování dětského hřiště na pozemku p.č. 8/1 – Ministerstvo pro
místní rozvoj (žádost podána 15.1.2018)
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ZO bere na vědomí zprávu o podaných žádostech o dotace v roce 2018
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Rozpočtové opatření č. 1/2018
Návrh rozpočtového opatření předkládá předsedkyně finančního výboru, je přílohou zápisu.
Návrh usnesení č. 14/2018:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2018
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Projednání a schválení úsporného energetického opatření (výměna oken a dveří na budově
obecního úřadu)
Starosta oslovil 3 firmy k podání nabídek, k dnešnímu dni zpracovaly nabídky pouze dvě
firmy, proto bude tento bod projednán na příštím zasedání ZO (v dubnu 2018).
Schválení dodavatele workoutového hřiště v části obce Podbúdí
Starosta oslovil 3 firmy: TEWIKO systems s.r.o. Liberec, WORKOUT CLUB PARKS s.r.o. Ostrava
a 4CITY s.r.o. Prostějov. Jediným kritériem byla nejnižší cena za dodávku požadovaných
prvků: ORBITREK, VESLAŘ, TWISTER – VE STOJE + VSEDĚ, BĚŽEC, STREET WORKOUT –
APOLLO, infotabule s provozním řádem a 2 lavičky. Dopadová plocha: dřevěná štěpka.
Nejnižší cenu požadovaných prvků nabídla firma TEWIKO systems s.r.o., tř. Dr.M.Horákové
185/66, 460 07 Liberec.
Návrh usnesení č. 15/2018:
ZO schvaluje dodavatele workoutového hřiště na pozemek p.č. 3181 a p.č. 177 v části obce
Podbúdí - firmu TEWIKO systems s.r.o., tř. Dr.M.Horákové 185/66, PSČ 460 07 Liberec,
IČ 25472887, za cenu dle cenové nabídky ze dne 23.1.2018, a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy
Hlasováníí: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Pověření starosty prováděním rozpočtových opatření
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu prováděním rozpočtových opatření, týkajících se
příjmu dotací.
Návrh usnesení č. 16/2018:
ZO pověřuje starostu obce Pašovice prováděním rozpočtových opatření, týkajících se
příjmu dotací
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Schválení dohody se SZIF o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR
V roce 2016 podala obec Pašovice žádost do SZIF o poskytnutí dotace na pořízení lesnické
techniky. Na podzim roku 2017 byla žádost zaregistrována a v lednu 2018 byl starosta vyzván
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poskytnuta dotace, činí 845.669,00 Kč, dotace činí 350.000,00 Kč (49,5 % z EU a 50,5%
z národních zdrojů). Termín předložení žádosti o platbu je 30.5.2018. členové zastupitelstva
nemají připomínky.
Návrh usnesení č. 17/2018:
ZO schvaluje Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR poskytovatele –
Státního zemědělského intervenčního fondu, Ve Smečkách 801/33, 110 00 Hlavní město
Praha – Nové Město, RO Olomouc, Blanická 1, 772 00 Olomouc, na pořízení lesnické
techniky pro obec Pašovice, a pověřuje starostu podpisem dohody
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Různé
Starosta seznámil přítomné s cenovou nabídkou na úpravu akustiky v kulturním sále a osloví
ještě další firmy k objektivnějšímu posouzení ceny – bude předmětem jednání příštích
zasedání ZO.
Starosta seznámil členy ZO s informací o zahájení přípravných prací na stavbě lesní cesty
Vrchová. Odkup pozemků bude řešen po vybudování komunikace a jejím zaměření.
Starosta předložil členům ZO k zvážení možnost vybudování klimatizace v kulturním sále.
V jarních měsících osloví firmy k podání cenových nabídek, bude řešeno na podzim 2018 –
rozpočet 2019.
Starosta seznámil přítomné s nutností instalovat v obci kamerový systém na veřejná
prostranství a do budovy KD – zajistí cenové nabídky.
Starosta předložil žádost ředitele Domova pro seniory Nezdenice o poskytnutí finančního
daru na zajištění kulturních a společenských akcí pro obyvatele domova. Starosta na žádost
písemně odpoví a žádost bude zařazena do rozpočtu na rok 2019.
Stanovení termínu pro další řádné zasedání zastupitelstva obce
Starosta obce navrhuje svolat další řádné zasedání ZO nejpozději do 11.4.2018
Členové ZO nemají připomínky.
Návrh usnesení č. 18/2018:
ZO pověřuje starostu obce svolat další řádné zasedání ZO nejpozději do 11.4.2018
Hlasování: PRO: 8
Usnesení bylo přijato
Předsedající požádal členku návrhové komise p. Knechtlovou, aby přednesla zprávu
návrhové komise.
Členka návrhové komise p. Knechtlová 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.
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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 19.45 hod.
Zápis byl vyhotoven 15. 2. 2018
Zapisovatel: Jana Kůrová

Ověřovatelé: …………………………… dne …………………………
…………………………... dne …………………………

Starosta:

………………………….. dne …………………………

